Megtévesztő lakáshitel hirdetések miatt bírságolt a GVH
Két pénzintézetre összesen 14 millió forint bírságot rótt ki a Gazdasági Versenyhivatal
(GVH) Versenytanácsa. Az MKB Bank és az Erste Bank ugyanis lakáshitelekhez
kapcsolódó akcióik során reklámjaikkal megtévesztették a fogyasztókat.
Az MKB Bank Nyrt. 2006. október elejétől december elejéig „MKB lakáshitel két héten belül”
szlogennel hirdetett akciót. Az akció népszerűsítése során a bank több ízben megtévesztette
a fogyasztókat. Egyes reklámokban például a teljes hiteldíjmutatónak (THM) olyan kedvező
mértékét szerepeltette, amely nem minden hiteltermékre volt elérhető, a svájci frank alapú
lakáshitelek esetében is csak a legrövidebb kamatperiódus esetén érvényesült, de ezeknél is
csak akkor, ha a bank nem teljesítette a reklámokban ígért gyors hitelbírálatot. A GVH
vizsgálata megállapította azt is, hogy az MKB akciója három konstrukcióra vonatkozott (a
svájci frank, az euró és a forint alapú lakáshitelekre), ám a reklámokban csak az egyik
termékhez kapcsolódó THM-et tüntette fel, méghozzá azt, amelyik a legalacsonyabb volt. A
jogsértés miatt az MKB Bank 10 millió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére köteles.
A GVH a bírság összegének megállapításánál súlyosbító körülményként értékelte, hogy a
jelentős piaci részesedéssel bíró bank bizalmi jellegű termékét széles körben hirdette
megtévesztő módon. Enyhítő körülménynek bizonyult, hogy az MKB Bank a
versenyfelügyeleti eljárás megindulását követően kiegészítette a szóban forgó akciót
népszerűsítő reklámanyagait és korábban a pénzintézetet versenyjogsértés miatt nem
marasztalta el a GVH. (Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-17/2007.)

Ugyancsak a fogyasztókat megtévesztő reklámok miatt marasztalta el a GVH az Erste Bank
Hungary Nyrt.-t. A pénzintézet 2006. második félévében több alkalommal hirdette lakáshitel
és szabadfelhasználású jelzáloghitel konstrukcióit azzal, hogy az igénylőknek teljes
egészében elengedi a folyósítási jutalékot. A GVH megállapította, hogy a hirdetések
némelyike alkalmas volt a fogyasztók megtévesztésére. Így például egyes kommunikációs
eszközök arról tájékoztatták a fogyasztót, hogy lehetőség van a folyósítási jutalék
elengedésére, azonban ehhez „*”-al megjelölve kiegészítő információ is társult. Utóbbi arról
tájékoztatta a fogyasztókat, hogy az akció milyen időszakban befogadott hitelkérelmekre
érvényes, ezzel azt a látszatot keltve, hogy a folyósítási jutalék elengedéséhez kizárólag ezt
a feltételt kell teljesíteni. Csakhogy a GVH szerint a folyósítási jutalék elengedésének ez
csak az egyik, de nem az egyetlen feltétele volt. A kedvezmény igénybevételéhez ugyanis az
ügyfélnek munkabérét az Erste-nél vezetett számlára kellett utalnia és ezen túl két csoportos
beszedési megbízást is kellett adnia. A jogsértés miatt az Erste Bank 4 millió forint bírság
megfizetésére köteles.(Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-53/2007.)
A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a fogyasztók felé irányuló minden (reklámként vagy
más módon megnyilvánuló) tájékoztatással szemben követelmény, hogy annak alapján a

fogyasztó reális képet alkothasson az adott termékről (áruról, szolgáltatásról), a
versenyjogilag releváns fogyasztói döntés meghozatala (jellemzően a szerződéskötés) előtti
tájékoztatás ne legyen pontatlan. A versenyjogi gyakorlat értelmében a vállalkozáshoz vagy
a termékhez kötődő tulajdonságnak az állítás teljes ideje alatt igaznak és pontosnak kell
lennie. Különösen fontos a fogyasztók pontos, megfelelő tájékoztatása azoknál a pénzügyi
szolgáltatásra irányuló szerződéseknél, ahol a felek közötti kölcsönös bizalomnak
kiemelkedő szerepe van a termék sajátosságai következtében. A fogyasztók ismereteinek a
pénzügyi szolgáltatások területén meglévő hiányosságai és a pénzügyi szervezetek szakmai
hozzáértése iránti bizalom, a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatások
fogyasztói döntéseket befolyásoló képessége igen hangsúlyossá teszi az e területen
megjelenő és a fogyasztókat tájékoztató vállalkozások versenyjogi felelősségét.
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