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Az Élelmiszervállalkozók Versenyképességéért
Egyesület (ÉVE) 2013-ban jött létre. Elsődleges célja a
magyarországi élelmiszeripar kis- és középvállalkozás
szereplői piacra jutásának elősegítése és
versenyképességének növelése.

Az élelmiszerjogi szabályozási környezetet jól ismerő
szakemberekkel dolgozunk együtt, akik segítenek
tagjaink kérdéseinek megválaszolásában.

A folyamatosan változó gazdasági igényeknek és
jogszabályi környezetnek való megfelelés és a
naprakészség ugyanúgy jellemzője
tevékenységünknek, mint a partnerekkel és
szervezetekkel való jó viszony kialakítása és ápolása.

A „híd” szerepét vállalva folyamatos kapcsolatban
állunk az Agrárminisztériummal, a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hatósággal, civil és szakmai
érdekképviseleti szervezetekkel, akikkel azon
dolgozunk, hogy tagjaink tevékenysége minél
eredményesebb legyen.

Rendszeresen szervezünk szakmai rendezvényeket,
amelyek tagjainknak információkkal és kapcsolatépítési
lehetőségekkel szolgálnak.

Az ÉVE az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer
stratégiai partnere. Az ÉMIN keretein belül az ÉVE
Versenyképességi Különdíjat ajánl fel a leginkább
versenyképes élelmiszertermék előállítóinak.

❑ AMIT NYÚJTUNK:

❑ Általános és speciális élelmiszerjogi
ismeretek

❑ Fogyasztóvédelmi tanácsadás

❑ Tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatokkal és egészségre vonatkozó
állításokkal kapcsolatos tanácsadás

❑ Szakmai érdekképviselet

❑ Workshopok, szakmai rendezvények
szervezése

❑ Az Érték és Minőség Nagydíj keretében
Versenyképességi Különdíj adományozása

The Association for Competitiveness of Food
Entrepreneurs (ÉVE) was established in 2013. Its
primary objective is to promote the market access of
Hungarian food industry operators and to increase
their competitiveness.

We work with professionals who are familiar with the
regulatory environment for food law, who help us to
answer our members' questions.

Compliance with ever-changing economic needs and
the regulatory environment and up-to-date
compliance are as characteristic of our activities as
building and nurturing good relationships with
partners and organizations.

By taking on the role of the "bridge", we are in constant
contact with the Ministry of Agriculture, the National
Food Chain Safety Authority, civil and professional
organizations, with whom we work to make our
members' activities as successful as possible.

We regularly organize professional events that provide
our members with information and networking
opportunities.

The association is a strategic partner of the Value and
Quality Grand Prix Tender System. Within the
framework of ÉMIN, the association offers a Special
Competitiveness Award to the most competitive food
product manufacturers.

❑ WHAT WE DO:

❑ General and specialized food law knowledge

❑ Consumer protection advice

❑ Advice on unfair commercial practices and
health claims

❑ Professional interest representation

❑ Organization of workshops, professional
events

❑ Handing over the Competitiveness Award
under the Value and Quality Grand Prix


