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Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelettel köszöntöm a vállalat vezetőit, tulajdonosait, az ott dolgozó mérnököket és a
munkásokat is. Ünnepelni jöttünk össze, egy sikertörténetet szeretnénk megünnepelni. Az
igazság az, hogy a siker szó félrevezető kifejezés a magyar nyelvben. Ma olyan világban
élünk, amikor csak az számít sikernek, ami pénzt hoz. Jó érzés olyan meghívást elfogadni,
egy olyan cég meghívását elfogadni, amely a sikert nemcsak pénzben méri; méri például
társadalmi felelősségvállalásban is. Jó érzés egy olyan cég meghívását elfogadni, amely
törődik, együttműködik a magyar egyetemekkel, amely törődik, együttműködik magyar
sportszervezetetekkel, amely törődik a fiatalokkal, törődik azokkal a falvakkal és városokkal,
ahol a telephelyei vannak.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
És különösen jó érzés egy olyan cégnek elfogadni a meghívását, amely rendes adófizető. Ez
egy miniszterelnök számára talán érthetően nem mellőzhető szempont. Itt hallhattuk az előbb
a számokat. Azt kívánom a vezérigazgató úrnak, hogy a Jóisten tartsa meg őket a jó adófizető
szokásaik mellett. De hogy Önök értsék, hogy ennek miért van talán az egyébként impozáns
számokon túl is jelentősége, itt hallhattuk, hogy mennyi adót fizetett be ez a cég, ha Önök
összevetik ezt a befizetett adót azzal a támogatással, amit a cég a fejlesztésekhez kapott, akkor
jól látható, hogy adókban már azt vissza is fizették. Ez bátorítás a mindenkori kormányzatok
számára, hogyha okosan és jól gazdálkodik a közpénzekkel, oda adja a pályázati pénzeket és a
fejlesztési lehetőségeket, ahol azzal valóban élni akarnak, akkor sokszorosát kapja vissza a
magyar társadalom annak az összegnek, mint amit egyébként fejlesztésre a rendelkezésre
bocsátott. Ezért is sikertörténet ez a mai nap, tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A Magyarországon dolgozó emberek 75 %-át kis- és középvállalkozások foglalkoztatják. Ez a
másik ok, amiért örömmel jöttem ide ma Önök közé. Általában a közfigyelem mindig a
hatalmas, nagy beruházásokra összpontosul, ahol tízezer szám gyártják a motorokat, gurulnak
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le a járművek, és így tovább, és a multi beruházások, impozáns, nagy-nagy summát jelentő,
milliárdok röpködnek a levegőben. El szoktunk feledkezni arról, hogy egy dolog a vállalatok
tőkeereje és egy másik, hogy miből élnek a magyar emberek. És mint az előbb említettem, a
dolgozó magyar emberek 75 %-a kis- és középvállalkozásoknál keresi meg a maga és családja
számára a kenyeret. Ez azt jelenti, hogy több mint 3 millió ember dolgozik ilyen cégeknél. Ezt
azért szerettem volna Önöknek megemlíteni, mert az Alpha-Vet 10 fővel kezdte meg a
működését, ha jól olvastam a vállalat történetét, ma pedig 400 főt foglalkoztató vállalat. Ez
egy óriási sikertörténet. Nyilván sikere ez a befektetőknek és a tulajdonosoknak, de sikere
annak a 390 embernek is, amennyivel ma többen dolgoznak ebben a cégben, mint amennyien
dolgoztak a cég megalapításakor.
Fontosnak tartom, tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt is elmondani, hogy ez egy olyan cég,
amelyet magyar méretekben már nagyvállalatnak neveznek. Nyitok egy zárójelet: a mai,
ünnepi pillanatokat megelőzően tárgyalásokat folytattunk a cég vezetőivel, ahol világossá
vált, hogy ma Magyarországon a kis- és közepes vállalkozásokra vonatkozó besorolási
kategóriarendszer már régen túllépett a valóságos társadalmi igényeken, vagy azok léptek túl
rajta, és ma már nagyvállalatnak minősítünk egy 400 fős céget, s ezzel ki is rekesztjük
egyébként a kis- és középvállalkozók számára elérhető források köréből, holott egyébként
Európában egy ekkora cég még nem minősül nagyvállalatnak, sokkal inkább kis- és
középvállalkozó, aki egyébként joggal pályázhat magyar és európai uniós fejlesztési
forrásokra.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szóval egy olyan cégről beszélünk, amely Közép-Európa legnagyobb állategészségügyi
központját üzemelteti hazánkban. Hallhattuk az előbb a vezérigazgató úrtól, hogy új ciklus
kezdődik. Ezt nem mindenki érti pontosan, hiszen megvolt a parlamenti választás, miféle
ciklus kezdődhetne most újra? Remélem, én is jól vagyok tájékoztatva ebből a szempontból,
de azért van igazság abban, amit az előbb hallhattunk, hiszen az Európai Unió nem igazodik,
és az Európai Unió költségvetése sem igazodik a magyar időszámításhoz. Ott hétéves
költségvetési ciklusokban gondolkodunk, és a következő évben, 2015. január 1-jén indul a
következő hétéves ciklus, amikor a régi pályázatok kifutnak, és új fejlesztési forrásokhoz való
hozzáférési lehetősége nyílik majd meg. Erre utal a vezérigazgató úr, és a mai tárgyaláson én
tettem is ígéretet neki arra, hogy nyitunk meg olyan pályázati formákat, olyan jogcímeket,
2

amelyek lehetővé teszik, hogy a fejlesztéseket folytatni lehessen, és exporteredményeket,
figyelemre méltó exporteredményeket érhessen el ez a cég a jövőben. Ezért van az, tisztelt
Bábolnaiak, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy míg az előző hét évben a rendelkezésünkre álló
források 16 %-át fordítottuk gazdaságfejlesztésre, az előttünk álló hét évben 60 %-át fordítjuk
majd a forrásoknak gazdaságfejlesztésre, és ezek elsősorban a kis- és középvállalkozásokhoz,
az újraszámított, újrakalibrált kis- és középvállalkozókhoz megy majd.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nekem az a dolgom, hogy biztassam az embereket, meg biztassam a vállalkozókat itt,
Magyarországon. Szeretném elmondani, hogy ilyen cégből kellene még néhány ezer, mint a
mai házigazdánk cége is, hiszen ahhoz, hogy Magyarország mindenfajta világgazdasági
széllökés ellenére is szilárdan tudjon állni a lábán, ha az észak-olasz és a német példákat
vesszük alapul, akkor nekünk körülbelül 12 ezer exportálni képes középvállalatra lenne
szükségünk. Ma ebből két-háromezer van – a legjobb esetben is. Ezért is van az, hogy a
magyar gazdaság ma még nem áll olyan erős lábakon, mint ahogyan azt egyébként
szeretnénk.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Azért is jön az ember örömmel egy ilyen alkalomra, mert itt két olyan terület
összekapcsolásáról van szó, ahol Magyarországnak komoly dicsősége, érdemei, tudása és
elismertsége van a világban, hiszen mind a gyógyszergyártásban, mind az állattenyésztésben
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gyógyszergyártás a leginnovatívabb terület, és akinek nincs pénze, legalább járjon gyorsan az
agya, ezért az innovatív területek különösen is fontosak Magyarország számára, hiszen mi a
szerencsésebb történelmű országokhoz képest tőkehátrányból indulunk, és ezt leküzdeni csak
akkor tudjuk, hogyha többet dolgozunk, gyorsabban és jobban gondolkodunk, mint ők.
Egyébként nincs esély arra, hogy valaha is utolérhessük őket, márpedig ez föltett szándékunk,
mármint hogy Magyarországon se legyen hitványabb az élet, mint a szerencsésebb történelmű
nyugat-európai országokban.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
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Természetesen mindannyiunkat gyötör a kétely, milyen jövő előtt áll az európai gazdaság, de
a mai vendéglátóink számára is fontos kérdés, hiszen exportálni elsősorban az európai
piacokra lehet, de szeretném fölhívni a figyelmüket, és biztatni is szeretném őket arra, hogy a
hogy a horizontjuk ne érjen véget Európa határainál. Az európai gazdaság egén újra és újra
felhők gyülekeznek – ma is ilyen időket élünk –, senki sem tudja pontosan, hogy mit hoz a
következő esztendő. Az aggodalom nem indokolatlan, ezért fontos, hogy ne csak az európai
export piacokra tudjon támaszkodni egy magyar cég, egy innovációt középpontba állító
magyar cég, ezért szeretném Önöket biztatni arra, hogy a keleti nyitás lehetőségeit
kihasználva Európán túli piacokat is célozzanak meg. Ilyen pályázatok is állnak majd
rendelkezésre a jövőben.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mindamellett fontosnak tartom megemlíteni, hogy bár Magyarország hitem szerint és a
magyar történelem tanúsága szerint is egy mezőgazdasági ország, azért az iparban nagyon
komoly teljesítményeket könyvelhetünk el az elmúlt években. Szokták úgy mérni az országok
ipari fejlettségi szintjét, hogy egy ország teljes nemzeti össztermékéhez az ipar hány
százalékban járul hozzá. Bármilyen meglepő is, mert a hallgatóság ilyenkor mindig meg
szokott lepődni, Magyarország itt az első-második helyen van. Ez azt jelenti, hogy
Magyarország Európa egyik legiparosodottabb országa; talán a csehek és talán a németek – ez
egy folyamatos verseny – vannak egy orrhossznyit előttünk abból a szempontból, hogy az ipar
hány százalékát állítja elő a nemzeti összterméknek. És reális célkitűzés Magyarország
részéről az, hogy mire ez a négyéves kormányzati ciklus véget ér, addigra Magyarország
legyen az az ország Európában, ahol az ipar a nemzeti össztermék legnagyobb hányadát állítja
elő.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Három dologról tárgyaltunk itt a mai napon. Ideidézem ezt én Önök elé: bürokrácia,
támogatások és az adócsalások kérdése. Én ígéretet tettem a vezérigazgató úrnak és a cég
többi vezetőjének is, hogy az önkormányzati választások után, mert bizonyára tudják, hogy az
is előttünk áll, megindul egy nagyon gyors konzultációs folyamat a gazdasági élet
szereplőivel, hogy össze tudjuk állítani azoknak a jogszabályoknak a listáját, amelyek
feleslegesen nehezítik meg a magyar vállalkozók életét. Ezt, ha azt akarják a szónokok, hogy
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a hallgatóság ne értse, hogy mit mondanak, akkor deregulációnak szokták nevezni. Ez
magyarul annyit tesz, hogy a fölösleges, szomorú, kínzó és időnként nevetséges szabályokat
egész egyszerűen ki kell iktatni az életünkből. Ez nem egyszerű feladat. Ezt a kormányzat
egymaga nem tudja elvégezni, bár a döntést nekünk kell majd meghozni, a kormányzatnak és
a parlamentnek, de hogy pontosan mely szabályok azok, amelyekre szükségünk van, melyek
azok, amelyek csak terhet jelentenek, ennek a tudása az Önök kezében, illetve az Önök
fejében van. Ha Önök ezt a rendelkezésünkre bocsátják, akkor valóban lesz egy államreform
2., egy nagy bürokráciamentesítő programja Magyarországnak. Kérem Önöket, mint ahogy
megállapodtunk itt a vezérigazgató úrral is, hogy ezt a tudást ne tartsák meg maguknak,
hanem az önkormányzati választás után juttassák el hozzánk.
Arról is beszéltünk, és talán időszerű, hogy itt tegyek erről említést, hogy nem mindig fair
körülmények között kell versenyeznie az Önök cégének más gazdasági szereplőkkel,
különösen azokkal, akik áfát csalnak Magyarországon. Itt ugyan sikerült már jelentős
eredményeket elérni – Önök is ismerik az erre vonatkozó intézkedéseket –, de még mindig,
különösen az export-import összefüggésben nagyon jelentős áfa-csalásokból fakadó
veszteségeket kell elszenvednie Magyarországnak. Ez rossz mindannyiunknak, rossz a
költségvetésnek, rossz minden magyar állampolgárnak, de különösen sokat szenvednek ettől
azok, akiknek egyébként tisztességes körülmények között kellene versenyezni a tisztességes
szabályokat betartani nem akaró versenytársakkal. Ez versenytorzító, hátrányba hozza a
becsületeseket, és előnyt ad a becsületleneknek, márpedig egy ország gazdasága ilyen
alapokon nem működhet. Itt is számítok az Önökkel való együttműködés lehetőségére.
És tisztelt Hölgyeim és Uraim! Említettem már, hogy lesz egy önkormányzati választás is
Magyarországon, ami nem azért fontos mindösszesen, bár az is jelentős, hogy Önök majd
helyi vezetőket fognak választani maguknak, és való igaz, hogy jó volna, ha olyan vezetőket
választanának mindenhol az országban, akikben megvan az együttműködési készség a
mindenkori kormányzat irányában, de nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy egyszer túl
leszünk rajta. És az az igazság, hogy egy olyan évet jegyezhetünk 2014-ben, ahol három
választás is van. Ezt sokan úgy tekintik, mint egy felesleges energia elvesztését, én azonban
úgy gondolom, hogy egy modern, versenyelvű gazdaságban a politikai választásokat és az
azzal járó energiakifejtést, munkát nem lehet megspórolni. A modern világban ez a táncrend,
és ha valaki sikeres akar lenni, akkor ezt a táncrendet ismernie kell. Azonban nincs jobb érzés,
mint túl lenni a választáson – különösen, hogyha az ember győz is. Ez azt jelenti, hogy hozzá
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lehet kezdeni ahhoz a munkához, ami egyébként a választás értelmét adja. A választás arra
való, hogy fölhatalmazzuk azokat, akikhez reményeket fűzünk, akiktől támogatást várunk,
akikhez bizalom köt bennünket, és megadjuk a lehetőséget, hogy végre megkezdjék a munkát.
Ha túl leszünk az önkormányzati választáson, az azt jelenti, hogy három éven keresztül
Magyarországon országos választás nem lesz, vissza nem térő lehetőség előtt áll
Magyarország. Ha ezt a három évet munkával tudjuk eltölteni, ha minden figyelmünket és
energiánkat a munkára összpontosítjuk, ha végrehajtjuk azokat a változásokat, amelyekre
ennek az országnak, közte az Önök vállalatának, az Önök iparágának is szüksége van, akkor
Magyarország néhány év múlva valóban versenyképes szereplője lesz az Európai Uniónak.
Ma még nem az, ma még csak jó reményeink vannak, ma még csak bizakodhatunk ebben, ma
még csak vannak biztató jelek, ma még csak vannak számok és adatok, amelyek reményekkel
tölthetnek el bennünket, de a reményt és az esélyt be kell váltani. Papírforma saját magát még
soha nem váltotta be. Olyan mérkőzés, amelyet a papírforma döntött volna el a játékosok
erőfeszítése helyett, még soha senki nem látott. Ez a mi munkánk, ezt az esélyt nekünk kell
beváltani. Örülök, hogy ma egy olyan vállalatnak a vendége lehetek, amely az eddigi esélyek
beváltásában mindig is jeleskedett, mint említettem, mélyről jutott el figyelemre méltó
magasságokba. Azt kívánom, hogy ennek a cégnek a példája legyen út, figyelmeztetés,
lehetőség és bátorítás egész Magyarország számára. Azt az utat kell végigjárni nekünk is, amit
a vezérigazgató úr előadásában hallhattunk, és amely komoly, nagy céggé tette a mai
házigazdánkat.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Engedjék meg, hogy mindannyiuknak sok erőt, jó egészséget kívánjak, a cég tulajdonosainak,
vezetőinek gratulálok, munkásainak pedig szép, kövér borítékokat és megbízható,
kiszámítható jövőt és a család számára biztos megélhetést nyújtó fizetést kívánok!
Köszönöm szépen, hogy meghallhattak!
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