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Garamhegyi Ábel a Cellum új operatív igazgatója 

Budapest, 2015. szeptember 23. – Garamhegyi Ábel szeptember 16-ától operatív 
igazgatóként, valamint vezérigazgató-helyettesként irányítja a Cellum Global Zrt.  napi 
működését. A szakember a belga vizuáltechnikai eszközgyártó, a Barco alelnöki 
pozíciójából érkezett a mobiltárca-szolgáltatóhoz. 

Garamhegyi Ábel korábban már dolgozott a fejlesztőcégnél, 2010-2011 között a cégcsoport 
nemzetközi tevékenységéért felelt. Ekkor a világ egyik legjelentősebb vizuáltechnikai cége, a 
Barco ajánlott számára alelnöki pozíciót. Az utóbbi 4 évben vezetett gyárat Indiában, európai 
és közel-keleti kereskedelmi csapatot, majd a cég német country menedzsereként a globális 
akvizíciós, illetve K+F tevékenységét is felügyelte. 

A szakember a József Attila Tudományegyetemen földrajzból és matematikából diplomázott, 
majd ugyanitt társadalomföldrajzból szerzett PhD fokozatot. MBA tanulmányokat folytatott 
a műszaki egyetemen, Hollandiában pedig nemzetközi területfejlesztést, városmarketinget 
tanult. 2004-2009 között a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban töltött be helyettes 
államtitkári, államtitkári, illetve miniszterhelyettesi pozíciókat. 2009-től külgazdaságért 
felelős kormánybiztos, 2010-ben az MFB igazgatója volt. Ebben az évben igazolt először a 
Cellumhoz, majd a Barco-nál folytatta szakmai pályafutását.  

Garamhegyi több nemzetközi és hazai egyetemen oktatott, jelenleg a Szegedi 
Tudományegyetemen nemzetközi marketinget és tárgyalástechnikát tanít. 

 

 
 

A Cellumról 

A Cellum Európa egyik vezető nemzetközi mobiltárca-szolgáltatója. Újításai az 
okostelefonon keresztül történő vásárlásokat egyszerűbbé, és biztonságossá tették. A 
cégcsoport banki biztonsági szintű megoldásai a mobilkereskedelem minden területét 
lefedik, beleértve a vásárlást és a fizetést, valamint az érintésmentes (NFC) 
technológiákat. A Cellum Csoport PCI DSS 3 Level 1 megfelelési tanúsítvánnyal 
rendelkezik, amit a régió mobilfizetéssel foglalkozó cégei közül elsőként szerzett meg, így 
megfelel a legnagyobb nemzetközi kártyatársaságok legfontosabb biztonsági 
szabványának. 

A Cellum által üzemeltetett rendszer közel kétmillió biztonságos tranzakciót kezel 
havonta. A cég számos országban szorosan együttműködik olyan partnerekkel, mint az 
OTP Bank, az Erste Bank, az FHB Bank, a MasterCard, a Magyar Telekom, a Telenor, a 
PaysBuy, az Evercoss és a Kalixa. 

A 2000-ben létrejött vállalatcsoport nagyszabású nemzetközi terjeszkedésbe kezdett 
2011-ben, több leányvállalatot alapított Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában is. 

www.cellum.com 
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