
 
 

 

 

 
 

 

 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Új vezérigazgató az AutoWallis élén 

 

Budapest, 2019. április 1. – Jelentős tőkepiaci és vezetői tapasztalattal rendelkező 

vezérigazgatót nevezett ki az AutoWallis. Ormosy Gábor számára nem ismeretlen a Wallis 

és az autós iparág sem, hiszen korábban a Csoportnál pénzügyi igazgatói, míg a Wallis 

Autó Holdingnál pénzügyi igazgatói, majd vezérigazgatói feladatokat is ellátott. 

 

Ormosy Gábort nevezte ki vezérigazgatójának a Budapesti 

Értéktőzsde standard kategóriájában jegyzett AutoWallis Nyrt.. A 

jelentős pénzügyi és vállalatirányítási tapasztalatokkal rendelkező 

szakember feladata, hogy segítse a régiós autós vállalat hosszú távú 

stratégiájának kidolgozását, valamint növekedési terveinek 

megvalósítását. Mint ismeretes, az AutoWallis új részvényeit 

februárban vezették be a BÉT-re, és a társaság vezetése májusra 

dolgozza ki ötéves stratégiáját, melyben azzal számolnak, hogy a 

csoport ebben az időszakban megduplázza tavalyi 70,2 milliárd 

forintos árbevételét (magyar számviteli törvény alapján, összesített, 

nem konszolidált, előzetes adat). A vállalat jelenleg is keresi azokat a 

befektetési lehetőségeket Magyarországon, Kelet-Európában és a 

balkáni régióban, melyek hozzájárulnak a kitűzött célok 

teljesüléséhez. A stratégia megvalósítása során az AutoWallis újabb márkák és piacok 

megszerzése, valamint új üzletágak indítása révén bővülhet. A középtávú tervek között szerepel 

további autóértékesítési pontok nyitása, valamint a már meglévő márkakereskedő- és 

szervizhálózat fejlesztése Magyarországon és a régióban. A csoport vizsgálja az iparág 

átalakulásával járó olyan lehetőségeket is, mint az elektromos autózás fejlődése, az önvezető 

autók megjelenése és a közösségi autózás erősödése. Ezek mellett az új értékesítési csatornák 

megjelenése is új befektetési lehetőségeket teremthet az AutoWallis számára. Ezen célok 

megvalósítása akvizíciók, új vállalatok alapítása, és a meglévők tevékenységének bővítése útján 

történhet.  

Ormosy Gábor számára nem ismeretlen a Wallis Csoport: tranzakciós és stratégiai tanácsadói 

tapasztalataira építve 2004-től a Wallis Autó Holding pénzügyi igazgatójaként, majd 

vezérigazgatójaként dolgozott az autós üzletág reorganizációján, ezt követően pedig a Wallis 

Csoport pénzügyi igazgatói feladatait látta el. A szakember tanulmányait a Budapesti Corvinus 

Egyetemen és az amerikai Georgetown Egyetemen végezte. 2006-ban a Magyar Fejlesztési 

Bank leányvállalataként alapította meg és irányította vezérigazgatóként a kkv-k EU 

támogatásainak adminisztrálásáért felelős MAG Zrt.-t, majd ezt követően egyebek mellett az MKB 

Banknál és a Veolia csoportnál töltött be vezető pozíciókat.  

 
Az AutoWallis Nyrt. 

A Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett AutoWallis Nyrt. – korábbi nevén Altera – 2012-es alapítása óta 

vagyonkezeléssel foglalkozik. Az AutoWallis célja, hogy autóipari befektetésekre fókuszáló befektetési portfóliójának folyamatos 

szélesítésével klasszikus, konzervatív üzletpolitikát képviselő vagyonkezelőként működjön. Az AutoWallis Csoport négy tagvállalata 

Magyarországon, valamint a közép és délkelet-európai régióban gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz 

szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel foglalkozik. A csoport tagjai közé tartozik a Wallis Automotive Europe, 

a Wallis Motor Pest, a Wallis Motor Duna és a Wallis Autókölcsönző, melyek együttes, nem konszolidált magyar számviteli törvény 

szerinti árbevétele 2017-ben meghaladta a 66 milliárd forintot. A csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

motorkerékpárok, a MINI, az Isuzu, a Jaguar, a Land Rover, a Maserati, a Ssangyong, és a Sixt rent-a-car, melyek közül a BMW a 

prémium autópiacon, míg a Sixt az autókölcsönző piacon foglal el domináns pozíciót. 

www.autowallis.hu  

Az AutoWallis Csoport tagjai 

Wallis Automotive Europe 

A csoport legnagyobb árbevételű tagja a Wallis Automotive Europe (WAE) már közel 30 éves független gépjármű nagykereskedelmi 

múlttal rendelkezik. Jelenleg az Isuzu márkát Magyarországon képviseli, mely a japán autógyártók közül a legrégebbi múltra tekint 

vissza, és egy évszázad alatt a világ egyik legnagyobb haszongépjármű-gyártójává lépett elő. Emellett 2012-ben Magyarországon és 

Romániában újra bevezette a dél-koreai Ssangyong márkát, melyet 2018-tól Csehországban és Szlovákiában is forgalmaz. A két ázsiai 

„4x4 specialista” gyártó termékein kívül a WAE exkluzív disztribútora a Jaguar és Land Rover járműveknek és alkatrészeknek 8 

országban (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Koszovó, Szerbia, Szlovénia, Macedónia, Montenegró). 

Wallis Motor Pest és a Wallis Motor Duna 

A Wallis Motor Pest és Duna Magyarország legnagyobb és legrégebben működő BMW autó, motor és MINI kereskedései, amelyek a 

Wallis Motor vezérképviseletből váltak önálló cégekké 2001-ben. A BMW gyár márkái mellett az elmúlt években egy új, exkluzív 

bemutatóteremben az olasz luxusmárka, a Maserati is a portfólió részévé vált. 

Wallis Autókölcsönző 

A Wallis Autókölcsönző a Sixt Rent-a-car nemzetközi hálózatának magyarországi tagjaként kínálja magas minőségű autóbérlési 

szolgáltatásait. A cég kezdetben elsősorban a Magyarországra beutazó üzletemberek bérautó igényeit szolgálta ki, de mára 

forgalmának közel felét a turizmus biztosítja. 

 

További információ: 

R. Kovács Dániel, Financial Communications Mobil: 06-20-771-8710 E-mail: r.kovacs@fincomm.hu  
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