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Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) több mint két évtizede
működő, kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet, amely a
fogyasztóvédelem hazai intézményrendszerében fontos szerepet tölt be.
Az egyesület deklarált célja a fogyasztók – így e minőségben állampolgári
jogainak – általános védelme. Tevékenységi körében feltárja, képviseli és védi
a fogyasztói érdekeket, így különösen:
• közreműködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában és figyelemmel
kíséri annak érvényesülését,
• elősegíti a fogyasztók érdekeit figyelembe vevő jogszabályalkotást,
• közreműködik a hatósági ár megállapításában,
• képviseli és védi a fogyasztókat állami, társadalmi és gazdasági szervek,
szervezetek előtt,
• a fogyasztói érdekek érvényesítése érdekében kapcsolatokat épít és tart
fenn a hazai és a nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel,
• közreműködik a fogyasztókat ért jogsérelem orvoslásában,
• a fogyasztók széles körét érintő ügyekben pert kezdeményez,
•
tájékoztatja
a
fogyasztókat
lehetőségeikről,
jogaikról
és
kötelezettségeikről.
• oktatást, képzést, kutatást szervez és végez, illetve kiadványokat, újságot,
folyóiratot jelentet meg,
• kiállítást, bemutatót szervez,
• jogi segítségnyújtást végez.
Az egyesület tanácsadói – országszerte közel negyven tanácsadó irodában –
segítik a hozzájuk forduló panaszosokat és a tájékozódni vágyókat. A
tanácsadó irodákban olvasható a bárki számára hozzáférhető, rendszeresen
frissített fogyasztói információs sorozat, az OFE –TÉKA 14 kötete is.
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület "Kosár - a fogyasztók magazinja"
címen hirdetésmentes fogyasztói magazint jelentet meg. A havilapban a

fogyasztóvédelem aktuális kérdéseivel foglalkozó cikkek mellett árupiaci
körképek, tesztek, interjúk és egyéb hasznos információk olvashatóak.
(www.kosarmagazin.hu )

Az egyesületnek több szakértői bizottsága is van: a társasházi, az energia- és
közüzemi, a pénzügyi, az oktatási, az info-kommunikációs (telefonos,
kábeltelevíziós, internetes), valamint az élelmiszer- és agrárbizottság.
Az egyesület törekszik érvényt szerezni az állampolgárokat fogyasztói
minőségben érintő jogszabályok alkotásakor biztosított véleményezési
jogoknak, számos alkalommal kezdeményezte törvények és más jogszabályok
módosítását, olykor megalkotását is.
Az OFE a fogyasztói érdekek védelme és képviselete mellett eredményesen
működik közre a fogyasztóvédelem terén dolgozó társadalmi szervezetek
összefogásában és együttes fellépésének elősegítésében is.
Az egyesület mind az Európai Unióban, mind világszerte jól ismert szereplője
a fogyasztóvédelemnek: az egyesületet 1994-ben a Fogyasztóvédelmi
Világszervezet (Consumers International), 1999-ben pedig a BEUC, az EU
civil fogyasztóvédelmi szövetsége is felvette tagjai közé.

