2014.szeptember 22. hétfő
Bábolnai gyógyszergyár avató ünnepség
Dr. Móré Attila beszéde
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Tisztelt Vendégeink!
Egy több mint 100 évet átívelő időutazásra hívom Önöket. Miről is szeretnék ma
beszélni ? Alapvetően 4 jeles dátum és néhány jeles idézet köré csoportosítottam
a mondanivalómat :
1912. február 1. csütörtök
1989. június 16. péntek
2010. március 5. péntek
2014. szeptember 22. hétfő
Miért is olyan érdekesek számunkra ezek a dátumok ?
1912.február 1.
102 évvel ezelőtt alakult meg a Phylaxia Szérumtermelő RT, amelyet dr. Köves
János állatorvos alapított. Ez a vállalat volt az első magyar állatgyógyszergyár,
amely a maga idejében világhírű is volt. Neves állatorvos elődeink ebben a
vállaltban tették le azokat a szakmai alapokat, amelyekre ma is bizton építhetünk.
Úgy gondoljuk joggal tekinthetjük magunkat ezen tudományos műhely szakmai és
szellemi örököseinek. Éppen ezért talán nem meglepő, hogy most éppen itt
vagyunk Bábolnán, az alapítóról elnevezett dr. Köves János utca 13. alatt lévő régi
Phylaxia gyógyszerüzem, újjáépítésének és átadásának alkalmából.
1989.június 16.
Ezt a sokkal közelebbi dátumot (a csinos hostess lányok kivételével-) majdnem
minden itt lévő kedves vendégünk megérte már. Nem tudom, hogy ki hol volt
akkor önök közül, de azt pontosan tudom, hogy hol volt és mit csinált aznap Orbán
Viktor, és, hogy hol voltam és mit csináltam én.
Talán így már sokan emlékeznek: ez a nap a rendszerváltás szimbolikus napja.
Aznap volt Nagy Imre miniszterelnök úr és mártírtársai újratemetése, ahol Orbán
Viktor miniszterelnök úr,
(persze akkor még kevesen gondolták, hogy egyszer még miniszterelnök lesz, sőt
a beszéde után attól féltünk, hogy másnap már a börtönben ébred),
vihart kavaró beszédet mondott, először követelve országos nyilvánosság előtt a
szovjet csapatok kivonását hazánkból.
Az én életemben pedig duplán is szimbólikus ez a nap. Aznap igazoltan voltam
távol ezen jeles eseménytől, ugyanis az Állatorvos-tudományi Egyetemen
(amit remélem egyszer majd újra így hívhatunk)

tettem sikeres államvizsgát és ezzel megkezdődött állatorvosi pályafutásom.
Vidékre kerültem, ahol először minden szépen indult. Kint az életben
gyakoroltam ezt a csodálatos szakmát, de alig telt el 1-2 év és jöttek az első
pofonok: pl. 10,000 Ft támogatást fizettek egy levágott és termelésből kivont
tehénért az állattartóknak…
A következő években pedig szép lassan összeomlott az egész magyar
állattenyésztés, és megfeleződött, sőt harmadolódott az állatlétszám. Az emberek
pedig, felhagyva a régi életmódjukkal, elkezdtek beköltözni a városokba, új
szakmákat tanulni, új életet kezdeni.
Aztán már szinte szégyen volt a közbeszédben, ha kiderült, hogy valaki vidéki és
az állattenyésztésben dolgozik, és szégyen volt kimondani azt, hogy:
Magyarország, agrárország.
De ez ma már, hála Istennek, nem így van:
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint, hogy a 2011-es Országos Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Kiállításon, (ahol egyébként az Állattenyésztési kategória díját
vállalatunk Vitapol nevű terméke nyerte el, és az elismerést Orbán Viktor
miniszterelnök úr adta át), hallottam tőle azt a mondatot, idézem:
“ világossá kell tennünk, hogy hazánk alapvetően mezőgazdasági ország,
Európa legjobb adottságú földjeit művelhetjük…”
A 2013-as OMÉK-on pedig a következőket mondta:
“A magyar mezőgazdaság jobban teljesít, mint korábban, és ígéretes jövő

előtt áll…”

Mi 100%-ban magyar tulajdonú vállalatként, ezzel egyetértve, munkánkkal
támogatjuk mindazokat, akik a földből és az állattenyésztésből akarnak megélni, s
támogatjuk a kormány programjait, amelyekkel a magyar állattenyésztés
növekedését, fejlesztését segíti, annál is inkább, mivel vállalatunk küldetése:
“a magyar állattenyésztés eredményességének javítása és kedvenc állataink
jóllétének biztosítása…”
2010.március 5.
Ezen a napon kötöttük meg azt a szerződést, amelyben az Alpha-Vet
Állatgyógyászati Kft. megvette a Phylaxia részvénytársaság gyógyszergyárát.
Ezzel a lépéssel vállalatunk a gyógyszer kereskedelmi és disztibútori útról
átváltott egy sokkal magasabb hozzáadott értéket teremtő, kutató fejlesztői és
gyógyszergyártói munkára.

Ide kívánkozik még egy idézet miniszterelnök úrtól, amit a cigányügyi egyeztető
tanács ülésén mondott 2013 május 7.-én:
“Én szeretem azokat a látomásokat, amiket komoly értelmiségiek festenek föl a
szemünk elé, ami arról szól, hogy majd egyszer lesz egy világ, amikor mindenki
fehér köpenyben jár, és laboratóriumban dolgozik, és a kutatás és a fejlesztés fogja
a jövőnket meghatározni, de hogy mi ezt nem fogjuk megélni, az is biztos,
márpedig addig is meg kell élnünk valamiből. “
Az elején nem értettem ezzel egyet, de most már én is kezdem így érezni, mert
ettől a 2010 márciusi naptól, nagyon-nagyon rögös és nehéz út vezetett el a mai
napi ünnepélyes gyáravatónkig.
Ránk tört a gazdasági világválság, és csak kapkodtuk a fejünket, mi minden
történik velünk. De úgy döntöttünk, hogy nem adjuk fel, sőt összeszorítjuk a
fogunkat és még keményebben küzdünk és dolgozunk.
Ezért is vagyunk most büszkék, hiszen elmondhatjuk, hogy a Holdingunk
foglalkoztatotti létszámát a válság kitörése, 2008 óta megdupláztuk, akkor 201 fő
dolgozott nálunk, jelenleg pedig már majdnem 400-an vagyunk. Idén 25 éves
születésnapját ünnepli vállalatunk, mely 75,000 (reméljük) elégedett vásárlót
szolgál ki, több tízezer fajta különböző termékkel, országos logisztikai
disztribúciót felépítve és üzemeltetve, 100 teherautóval 21 telephelyről, és
áruházból.
Tavalyi bevételünk meghaladta a 16 MRD Ft-ot, és amire különösen büszkék
vagyunk, hogy adóteljesítményünk, azaz az általunk befizetett különféle adók
összege, 1,5MRD Ft volt.
2014.09.22.
A ma átadandó 1 MRD-os beruházás, a 3 MRD-os beruházási programunk része,
melyet jövőre fejezünk be teljesen és amelyben az itteni gyógyszergyártó üzemi
beruházás mellett szerepel Balatonfűzfőn egy takarmány-premix, vitamin és
növényi levéltrágya üzem építése is. A program része az ezen üzemekben
gyártandó állatgyógyszerek és egyéb termékek törzsönyvezése és
engedélyeztetése is.
Ezen törzskönyvek elkészítésére Kutatási és Fejlesztési igazgatóságot hoztunk
létre, amelynek tucatnyi magasan képzett és tudományos fokozattal is bíró
munkatársa van.
(nekik szerencséjük van, ők egyébként már mindannyian fehér köpenyesek-)
A K+F igazgatóságon jelenleg 29 különböző termék fejlesztése folyik, mely
munkában az ország 4 egyeteme is részt vesz, innen is köszönetünket szeretném
kifejezni nekik.

A gyógyszergyár kapacitásáról egy adat: két hónap alatt le tudnánk gyártani
Magyarország teljes gyógypremix felhasználását. Ez azt jelenti, hogy nagyrészt
exportra fogunk (szeretnénk) termelni. Az export piacok meghódítása még
hátravan és elég nagy munkának is látszik, de bíztat bennünket az a tény, hogy az
első saját, ráadásul nem generikus, hanem originális gyógyszerünk, az Alphaderm
plus oldat, az idén már 8 európai uniós országban megkapta a törzskönyvi
engedélyét és ezek közül 5 országban már forgalomban is van.
Azt reméljük, hogy az új támogatási ciklusban találni fogunk majd olyan
pályázatokat, amelyek az export termék értékesítését segítik majd, azt
gondolom sok-sok magyar kkv nevében mondhatom: nagy szükségünk van
erre a fajta segítségre.
A beruházásainkban elsősorban magyar kutatókkal, egyetemekkel, vállalatokkal,
beszállítókkal és alvállalkozókkal dolgoztunk, mindenkit pontosan kifizettünk és
a jövőben is erre törekszünk.
Vállalati küldetésünk az, hogy –az idők szavát megértve és azt magunkévá tévekereskedő típusú vállalatból, fokozatosan magasabb hozzáadott értéket
produkáló, innovatív, tudásalapú termelő vállalattá váljunk.
Ezzel úgy gondoljuk segítjük hazánk nemzetgazdasági céljainak teljesülését is,
hiszen termékeinkkel részben importot váltunk ki, részben pedig exportra fogunk
termelni.
Itt és most szeretném megköszönni mindazok munkáját, akiknek köszönhetően
ezek az eredmények létrejöttek és akikre a jövőben is szeretnék számítani.
Első helyen a dolgozóinkat és vállalatunk vezetőit említem meg. Mindenkinek
köszönöm aki részt vett az üzem tervezésében, engedélyeztetésében, építésében,
beüzemelésében, az itt gyártott termékek kifejlesztésében és nem utolsósorban
értékesítésében. Mivel több száz emberről van szó, nem szeretnék senkit név
szerint kiemelni, mindannyiuknak nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük a pályázati támogatásokat és a különféle állami hivatalok és
szervezetek együttműködését.
Köszönöm miniszterelnök Úrnak, hogy itt van ma velünk és bátorít bennünket.
Köszönöm minden kedves vendégünknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték az
ünnepélyünket.
Végül, de nem utolsó sorban, köszönöm a partnereinknek, a magyar
állattenyésztőknek, hogy hűségesen kitartanak mellettünk és ezzel lehetővé
tették, hogy eljussunk idáig. A legnagyobb tisztelettel, ezúton kérem őket, hogy a
már piacon lévő régi és új termékeinket vásárolva továbbra is segítsenek
bennünket továbbhaladni ezen a megkezdett úton.
Ez az együttműködés tud elég erőt adni ahhoz, hogy a folyamatban lévő
fejlesztéseket és regisztrációkat befejezzük és a jövőben még több új termékkel
álljunk partnereink rendelkezésére.

Kellő szerénységgel, annál is inkább hozzájuk fordulok, mivel ők, a magyar
állattenyésztés szereplői, a legfontosabbak a számunkra, egész munkánk
őket kell szolgálja, belőlük és értük élünk és dolgozunk!

