Vásári, piaci értékesítés
 A köztudatban kialakult az a nézet, hogy a piac olcsóbb, mint a bolti
kereskedelem. Bizonyos cikkek sokszor valóban olcsóbban megvásárolhatók, de
néhány dologra oda kell figyelnünk, ha el akarjuk kerülni a kellemetlenségeket.
Vásáron és piacon az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások
megtartásával áru- és termékértékesítés, továbbá vendéglátóipari, kölcsönző, megőrző,
mutatványos, valamint helyben végezhető szolgáltató és javítóipari tevékenység
folytatható.
 Kik árusíthatnak vásáron és piacon?
Vásáron és piacon csak az árusíthat, aki az Európai Gazdasági Térség valamely
tagállamában rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel. Vásáron és piacon gazdálkodó
szervezet, alapítvány, társadalmi szervezet, mezőgazdasági termelő, népművész, népi
iparművész, iparművész, képzőművész és fotóművész árusíthat.
 Egyéni vállalkozó vagy magánszemély árusíthat-e vásáron és piacon?
Az egyéni vállalkozónak, illetve mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő - az
Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel
rendelkező - egyéb magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat a
kirakodóvásáron és használtcikk-piacon alkalomszerűen értékesítheti. A vállalkozói
igazolvánnyal nem rendelkező magánszemély üzletszerű kereskedelmi tevékenységet
nem folytathat, továbbeladás céljára beszerzett árut nem értékesíthet.
 Mi a helyzet, ha valaki mezőgazdasági őstermelőtől kíván vásárolni piacon?
A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy kizárólag
a saját gazdaságában előállított zöldséget, gyümölcsöt, virágot,
a saját gazdaságban előállított mezőgazdasági termékből származó, nem hőkezelt,
savanyított terméket,
mézet (lépesmézet), saját tenyésztésű, nevelésű állattól származó tejet, tejterméket,
tojást, valamint darabolás nélkül vágott és belezett baromfit, továbbá sertéshúsból
előállított füstölt húst, étkezési szalonnát, olvasztott étkezési zsírt
árusíthat, az élelmiszerek előállítására és forgalmazására vonatkozó külön jogszabály
szerint.
 Melyek azok a termékek, amelyeket nem lehet vásáron vagy piacon
értékesíteni?
Vásáron és piacon még működési engedéllyel rendelkező üzletben sem hozható
forgalomba:
nemesfém és az abból készült ékszer, drágakő;
gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, valamint
állatgyógyászati készítmény;
kábítószernek és pszichotrop anyagnak minősülő termék;
mérgező és veszélyes anyag;

látást javító szemüveg, kontaktlencse;
fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, külön jogszabály alapján II., III., IV. vagy
V. osztályba tartozó pirotechnikai termék, gázspray;
„A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag;
kulturális javak;
védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó
növény-, illetve állatfaj egyede, egyedének része, illetve származéka, preparátuma;
olyan termékek vagy hulladékok, amelyek forgalomba hozatala előzetes vagy egyéb
engedélyhez kötött, vagy amelyek forgalomba hozatala jogszabályba ütközik.
 Vannak-e olyan termékek, amelyek vásáron és piacon csak működési
engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatóak?
Igen. Vásáron és piacon csak működési engedéllyel rendelkező üzletben hozható
forgalomba:
fűszerpaprika-őrlemény;
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
1997. évi CIII. törvény szerint meghatározott jövedéki termék;
növényvédő szer;
barlangi képződmény, illetve szakmai tudományos szempontból kiemelkedő
jelentőségű ásványi társulás, ősmaradvány;
gázüzemű készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról üzemeltethető,
illetve hálózati csatlakozási lehetőséggel rendelkező termék (berendezés, gép,
készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolatba hozható alkatrészei
(villamos csatlakozások és áramvezető részek);
külön jogszabály alapján I. osztályba tartozó pirotechnikai termék.
 Van-e valamilyen egyéb speciális előírás?
Gomba csak ott árusítható, ahol a piaci gombaárusítás ellenőrzésére és árusítási engedély
kiadására a piac területén a teljes nyitvatartási idő alatt szakellenőr működik.
 Kihez tudunk fordulni, ha panaszunk van?
A vásárok és piacok rendjét, a forgalomba hozott termékeket, valamint a
jogszabályokban foglaltak megtartását a jegyző, önkormányzati rendeletben hatósági
joggal felruházott piacfelügyelő, az ellenőrzésre jogosult más hatóságok, valamint
tagjaik tekintetében a területi gazdasági kamarák végzik. A hatósági ellenőrzésre - eltérő
szabályozás hiányában - az államigazgatási eljárásról szóló törvény szabályait kell
alkalmazni.
 Vonatkozik-e szavatosság / jótállás a piacon vagy vásáron vásárolt termékekre?
Igen. Ugyanazok a jogok illetik meg a fogyasztót, mintha üzletben vásárolta volna a
terméket.
 Köteles-e a kereskedő a minőségi kifogásunkat rendezni később, ha nincs
számlánk?
Nem. Jó, ha odafigyelünk arra, hogy számlát, jótállási jegyet kapjunk az áruval együtt.
Ennek hiányában ugyanis a vásáron vagy piacon forgalmazó kereskedő jogosan tagadja
meg a minőségi kifogásunk intézését.
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