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MAVESZ KONFERENCIA 2019. 05.30. 

Megnyitó beszéd – Zsinkó Tibor MAVESZ elnök, a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója 

 
Résztvevők, vendégek, előadók köszöntése 
 
 
Röviden a magyar vegyiparról és a Magyar Vegyipari Szövetségről (MAVESZ) 
 

Iparágunk évente (2018) több mint 1700 milliárd Ft összegben értékesíti termékeit, amelyeket a 
feldolgozóipar és az agrárgazdaság valamennyi ága felhasznál. Árbevételünk kétharmada export 
piacokról, elsősorban az Európai Unió egységes piacáról származik. 

Piacvezető társaságaink mind az árbevétel, mind a hozzáadott értéket tekintve a legjobb 
teljesítményű hazai vállalatok 100-as listájának felső negyedében vannak. Az öt legnagyobb 
piacvezető vegyipari társaság 25-35 % közötti hozzáadott értéket hoz létre. Úgy hiszem, 
megalapozottan kijelenthető: nemzetgazdaságunk egyik kiemelkedően fontos iparágáról van 
szó. 
 

Figyelemre méltó körülmény: ezt az óriási értéket mindössze 15 ezer munkatárssal hozzuk létre 
– 15 ezer magasan képzett, felkészült kollégával: szakmunkásokkal, technikusokkal, 
mérnökökkel. Az ő megtartásuk, folyamatos képzésük és utánpótlásuk kulcskérdés, különös 
tekintettel arra, hogy a hazai vegyipar fejlődése nem áll meg: nagy volumenű beruházások 
vannak most is folyamatban több vegyipari társaságnál is új termékek gyártása, 
kapacitásbővítések vagy technológiai téren energiahatékonyságunk további növelése céljából 
(céges nevesítést nem javaslok) . 

 
Konferenciánk kezdeményezője és szervezője, a MAVESZ közel 30 éve működik iparágunk 
szakmai, érdekképviseletei szövetségeként és tagsága révén képviseli a hazai vegyipari termelés 
kb. 85-90 százalékát.  Ezen belül tagságunk teljesen lefedi a hazai petrolkémiai ipart, a műtrágya 
és más agrárkémiai termékek előállítását, a szénszál- és festékgyártást, de számos más finom- 
és speciális kémiai terméket gyártó vállalkozás, a legnagyobb disztribútor és importőr cégek is 
tagjaink között vannak.  

 
 
Miért hívtuk össze ezt a konferenciát? Mi a célunk a megrendezésével? 
 

Ismert probléma a hazai munkaerőhiány.  
Ami bennünket különösen érzékenyen érint:  

• a munkaerőpiaci kínálat, különösen a szakmunkás / technikus szegmensben 
beszűkült, nem megfelelő, 

• a természettudományos tantárgyak, köztük a kémia, illetve a vegyipari 
szakképzést végző oktatási intézmények iránti érdeklődés (az oktatásra 
jelentkezők száma) hosszabb ideje alacsony, még ha újabban mutatkoznak is 
a kedvező változás jelei,  

• a fiatal korosztályok körében a vegyipari pálya nem igazán „cool”, 

• a vegyiparra vonatkozó ismeretek részben hézagosak, részben előítéleteken 
alapulnak. 
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Mindezt figyelembe véve, a MAVESZ múlt évben kiemelt tevékenységei közé felvette a 

munkaerő utánpótlással kapcsolatos tagvállalati programok támogatását. A mostani 

konferenciánk ebbe a sorba illeszkedik, és itt most az oktatás irányából szeretnénk közelíteni, 

értelmezni a munkaerő piaci helyzetet és előmozdítani annak javítását.  

 

Fórumot szeretnénk ezzel a rendezvénnyel is nyújtani az általános, közép- és felsőfokú 

oktatásban, a vegyipar szakmai utánpótlása szempontjából releváns intézményekben dolgozó 

pedagógusok, intézményi vezetők, az állam képviselői és az ipari szereplők közötti szakmai 

találkozási lehetőségekhez, egymás gondjainak és elképzeléseinek, az ipari fejlődéshez, az ipar 

4.0-hoz való aktív alkalmazkodásunkat segítő hazai és európai fejlődési irányok 

megismeréséhez.  

 

A konferencia tematikájának összeállításakor ezeket a szempontokat vettük figyelembe, 

remélem az előadásokat hasznosnak, informatívnak találják, a konferenciához jó munkát 

kívánok, és most a nyitó előadás megtartására tisztelettel felkérem Pölöskei Gáborné 

szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár asszonyt. 

 


