
Válaszok a Cellum-csoportot ért politikai vádakra 

 

Miután a Heti Válasz általunk kiadott sajtóközleményekből és általunk nyilvánosságra 
hozott információkból sikeresen „tényfeltárta” a Cellum bulgáriai leányvállalatának 
történetét, s ebből egy politikus további összeesküvés-elméletet kerekített, az alábbi 
tényeket tartjuk fontosnak leszögezni. 

1. A Cellum Bulgária sikeres szófiai megalapításában valóban szerepe volt az 
Altus bulgáriai leányvállalatának. Ennek okát a Heti Válasz cikke is pontosan 
megjelöli: a Dobrev Klára cégénél kevesebben rendelkeznek jobb bolgár piaci 
ismeretekkel. A cikk többi része értelmetlen politikai spekuláció. 

2. A Cellum Bulgária nyilvánvalóan azért bolgár cég, mert a bolgár piacon 
dolgozik. Ilyen célra egy magyar vagy máshol bejegyzett cég nem lenne 
megfelelő. 

3. Szó sincs offshore cégről. A Cellum Bulgária minden tevékenysége megfelel a 
bolgár (EU-s) átláthatósági szabályoknak, és minden rá vonatkozó adót 
megfizet.  

4. Oszkó Péter szerepéről ő maga és a Cellum vezetése is számtalanszor 
nyilatkozott. Az általa vezetett PortfoLion  Zrt., az OTP leányvállalata – a piaci 
megtérülés reményében –  tőkebefektetést hajtott végre a Cellumban.   

5. A PortfoLion által biztosított forrás fedezi a cég nemzetközi terjeszkedésének 
költségeit, nincs szó tehát semmiféle közpénz bevonásáról.  

6. A Cellum a jövőben még számos országban hoz létre leányvállalatot, 
mindenütt a legjobb konzulensek közreműködésével, akiknek kiválasztásánál 
ezután sem politikai, hanem üzleti szempontokat mérlegelünk. 

7. A Cellum az elmúlt 12 évben több ízben részesült európai uniós forrásokban, 
csakúgy mint más kutatás-fejlesztésben élen járó nemzeti vállalat. A 
támogatás indokoltságát – tehát a korábbi pályázat tisztaságát – bizonyítja az 
is, hogy a Cellum a Fidesz-kormány ideje alatt is sikerrel pályázott EU-
forrásokra. A vállalatcsoport minden felhasznált pályázati forrással az előírt 
rendben és teljes körűen elszámolt, s ez honlapunkon is szerepel. 

8. A lap által ismertetett uniós pályázat idején a céggel sem Kóka Jánosnak, sem 
Gyurcsány Ferencnek, sem Dobrev Klárának, sem Oszkó Péternek 
semminemű üzleti kapcsolata nem volt.  

9. A Cellum büszke arra, hogy magyar vállalkozásként tudott olyan, nemzetközi 
szinten is piacvezető termékeket létrehozni, amelyek Magyarországon 
teremtenek munkahelyeket és adóbevételt. 

10. A Cellum a cégről közölt ténybeli valótlanságok miatt jogi eljárást 
kezdeményez az azokat híresztelő médiumok ellen, a politikai 
összeesküvésekkel azonban a jövőben sem kívánunk foglalkozni. 


