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AZ EU VEGYIPARA JELENLEG STAGNÁL

2016 január – április hó: 
-0,7 % visszaesés előző év azonos 

időszakához képest

EU VEGYIPARI TERMELÉS TRENDJE

Termelési volumen index (2010=100%)

A termelés százalékos változása az előző év azonos 
időszakához képest

Forrás: Cefic ChemData International, TEÁOR 20                                                                                



A VEGYIPARI TERMELŐI ÁRAK 3,8%-KAL CSÖKKENTEK 2016. JANUÁR-ÁPRILIS 
KÖZÖTT AZ ELŐZŐ ÉV AZONOS IDŐSZAKÁHOZ KÉPEST

EU VEGYIPARI TERMELŐI ÁRAK ÁGAZATONKÉNT  

Petrolkémia Ipari gázok Szervetlen

alapanyagok
Polimerek Speciális és finom-

kémiai termékek

Tisztítószerek és 

testápolási

cikkek 

VEGYI 

ANYAGOK 

ÉS  TERMÉKEK 

ÖSSZESEN
fForrás: CEFIC Chemdata international, TEÁOR 20                                                                               



A NÖVEKEDÉS MEGTORPANÁSA – NEGATÍVBA HAJLÓ 
VÁRAKOZÁSOK

EU VEGYIPAR ÜZLETI KÖRNYEZETE                  

Üzleti várakozások               

Jelenlegi helyzet értékelése   

Forrás: CEFIC elemzés az EU Bizottság felmérése alapján, 2016. július
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TELJES VEGYIPARI SZERKEZET (2015)

4933 milliárd Ft / 15,9 milliárd Euro

A magyar feldolgozóipari árbevétel 19,2 %-a
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VEGYI ANYAGOK ÉS TERMÉKEK GYÁRTÁSA 
NETTÓ ÁRBEVÉTEL MEGOSZLÁSA 2015

1523 milliárd Ft/5,1 milliárd Euro
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Az összes feldogozóipari értékesítés 6%-a
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MAGYAR VEGYIPARI ÉRTÉKESÍTÉS VOLUMEN INDEXEI
VEGYI ANYAGOK ÉS TERMÉKEK (TEÁOR 20)

Previous year = 100,0
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Vegyi anyagok és termékek gyártása
Forrás: KSH
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KÖZÉPPONTBAN  - iparágunk, mint az EU vegyipari szereplője 

versenyképességének megőrzése, pozícióinak erősítése

 Kiemelt törekvésünk a szabályozási környezet, különösen az EU jogalkotásán 

alapuló, sokszor azok követelményein túlmenő hazai környezetvédelmi és 

iparbiztonsági szabályozás javítása, az „okos szabályozás” érvényre juttatása

 Korrekt szakmai együttműködésre törekszünk a központi kormányzati és 

hatósági szervezetekkel mind a jogszabályalkotás folyamatában, mind a 

végrehajtásban a szakmai szempontok, az ésszerűség érvényre juttatása 

érdekében – a vállalkozások bürokratikus, adminisztratív terheinek 

csökkentése érdekében.

MAVESZ – szakmai érdekképviseletünk fő céljai



ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET

NGM vegyipari stratégia elfogadása régóta várt, fontos fejlemény lenne – a MAVESZ és az 

NGM Ipari Főosztálya közötti szakmai együttműködés eredményeként;

Jelentősége: a vegyipar mint kiemelt, perspektivikus hazai iparág elismerése, támogatás 
a versenyképességünket rontó előírások felülvizsgálatához.

KLÍMAPOLITIKAI CÉLOK - ETS

- Szorgalmazzuk 

 a leghatékonyabb berendezéseket ne terhelje további direkt vagy indirekt 

karbonköltség,

 reális, műszakilag és gazdaságilag elérhető benchmark értékeket fogadjanak el,

 valós és aktuális termelési szintekhez rendelt térítésmentes kvótákat kapjanak a 

szénszivárgásnak kitett ágazatok,

 az EU szinten harmonizált kompenzációs rendszert az indirekt kibocsátásokra.s

termelési szintekhez
- Ellenezzük, hogy az ingyenes kvóta kiosztás tekintetében az EU megkülönböztető 

szabályokat hozzon a vegyipar egyes ágazataira nézve („tiered approach”). 

A kvótakereskedelemmel kapcsolatos fenntartásaink is változatlanok – a klímavédelmi 

intézkedést pénzügyi spekulációk kísérik. 

MAVESZ – szakmai érdekképviseletünk fő céljai



IPARI BALESETEK, KATASZTRÓFÁK MEGELŐZÉSE

- A biztonságos működés iparunk fennmaradásának, fejlődésének és 

versenyképességének kulcskérdése,

- korrekt együttműködésre törekszünk a hatóságokkal – ugyanakkor: sem az 

elmúlt évtizedek rendkívüli eseményei, sem a szakmai megfontolások alapján 

nem indokolt az EU szabályoknál szigorúbb, főként a kis- és közepes méretű 

vegyipari cégeket sújtó előírások alkalmazása (SEVESO III). 

KÉMIAI BIZTONSÁG – REACH 2018

- Fenntartva a REACH rendelettel, és a hazai párhuzamos szabályozás 

fenntartásával kapcsolatos kritikánkat, a MAVESZ lehetőségeihez mérten 

szakmai támogatást nyújt a 2018-ban esedékes regisztrációra való 

felkészüléshez.

MAVESZ – szakmai érdekképviseletünk fő céljai



ÜHG-KAL ÉS ÓZONRÉTEGET LEBONTÓ ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

• 2017-től a flourtartalmú üvegházhatású gázokkal és ózonkárosító 

anyagokkal üzemelő berendezést kötelező regisztrálni a hatóság által 

működtetett adatbázisban, függetlenül a szivárgásvizsgálati 

kötelezettségektől és töltet mennyiségektől. Tekintettel a berendezések 

nagy számára, egyszerűbb bejelentési lehetőséget javaslunk.

• Az elektromos kapcsoló berendezések  esetében a szivárgás vizsgálati 

kötelezettség ne mezőkre, hanem berendezésekre vonatkozzon. 

• Egy üzemeltető egy telephelyre vonatkozóan kapjon több felhasználó 

nevet, illetve adatbázisba történő belépési jogosultságot.

• Egységes adatbázist, amely kitér a tűzoltó berendezésekre is pl. szakértők 

elérhetőségét illetően.

MAVESZ – szakmai érdekképviseletünk fő céljai



MAVESZ FELELŐS GONDOSKODÁS® Tanúsítási Program

- 2014-ben indult a Szövetség programja, amelynek keretében a magyar 

vegyipari vállalkozások nemzetközi FG követelményeknek való megfelelését 

független, külső auditorok vizsgálják, illetőleg igazolják;

- a Program fő célja: szakmai támogatás a menedzsmentek és az EBK terület 

szakértői számára a biztonsági, környezetvédelmi, munka- és egészségvédelmi 

teljesítmény optimalizálása, a változó szabályozási környezethez  és hatósági 

gyakorlathoz való alkalmazkodás érdekében;

- a MAVESZ tagjai közül eddig az alábbi társaságoknál került sor FG tanúsítási 

eljárásra, illetőleg a MAVESZ Felelős Gondoskodás® Tanúsítvány átadására:

- DUNASTYR Polisztirolgyártó Zrt. – Százhalombatta, 2014

- NITROGÉNMŰVEK Zrt. – Pétfürdő, 2015

- BRENNTAG Hungária Kft. – Bp. Nagytétény, 2016

MAVESZ – szakmai érdekképviseletünk fő céljai



ÚJ INFORMÁCIÓKAT ADÓ, 

SIKERES KONFERENCIÁT 

KÍVÁNOK ÖNÖKNEK!


