
 
 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Együttműködési megállapodást kötött az AutoWallis Nyugat-Magyarország meghatározó 

autókereskedőjének alapítójával 

 

Budapest, 2019. december 12. – Magyarországi terjeszkedési céljainak megvalósítása 

érdekében együttműködési megállapodást írt alá az AutoWallis és Nyugat-Magyarország 

meghatározó autókereskedőjének, az idén várhatóan 19,3 milliárd forintos forgalmat elérő 

Iniciál Csoportnak az alapítója. Az együttműködés fő célja, hogy közösen növeljék mobilitás 

szolgáltatási jelenlétüket a régióban új telephelyek és értékesítési pontok fejlesztésével. 

Ezzel az újabb lépéssel az AutoWallis tovább halad a tavasszal meghirdetett stratégia 

mentén, melyben 2024-ig árbevételének duplázását tervezi organikus és akvizíciós úton. 

 

Az AutoWallis egyik fontos stratégiai célja, 

hogy a magyar piacon is növelje 

értékesítési pontjainak számát, és ezáltal 

szolgáltatásainak volumenét is a teljes 

árbevételén belül. Ennek megvalósítását 

támogatja az az együttműködési 

megállapodás, melyet az AutoWallis az 

autókereskedelem terén Nyugat-

Magyarországon meghatározó Iniciál 

Csoport alapítójával, Taródy Zsolttal írt 

alá. Az Iniciál nyolc márka (Dacia, Kia, 

Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Suzuki és Toyota) értékesítésével és márkaszervizelésével 

foglalkozik négy telephelyen (Győr, Mosonmagyaróvár, Sopronban és Szombathely). A jelenleg 

több mint 150 főt foglalkoztató, dinamikusan fejlődő cégcsoport alapítója több mint 25 éves 

autóértékesítési tapasztalattal rendelkezik. Taródy Zsolt a megállapodás aláírása kapcsán 

kiemelte, hogy az Iniciál a saját régiójában az importőri elvárásoknak mindenben megfelelő 

cégcsoporttá nőtte ki magát, és az iparági átlag felett tudta növelni forgalmát az elmúlt két 

évben. A vállalat fejlődését és növekedési céljait jól mutatja, hogy novemberben csatlakoztak a 

Londoni Tőzsdecsoport és a Budapesti Értéktőzsde együttműködésében megvalósuló ELITE 

képzési programhoz. 

A megállapodás aláírói 2020 első felében tervezik zárni az együttműködés részleteinek 

kidolgozását. Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója az együttműködés kapcsán 

elmondta, hogy az AutoWallis vizsgálja, hogy a közelmúltban is bővült, a csoport által 

képviselt márkák forgalmazását milyen konstrukcióban indítsa el az Iniciál által lefedett 

földrajzi területen. Az AutoWallis nem titkolt célja, hogy a prémium márkák mellett 

megjelenjen a flottamárkák területén is, ahol az Iniciál csoportnak jelentős tapasztalatai vannak.  

A fotón balról jobbra: 

• Székely Gábor, az AutoWallis Nyrt. befektetési igazgatója 

• Taródy Zsolt, az Iniciál Csoport alapítója 

• Ormosy Gábor, az AutoWallis Nyrt. vezérigazgatója 
 
 
Az AutoWallis Nyrt. 

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában, valamint a BUX és BUMIX indexekben jegyzett AutoWallis Nyrt. célja, hogy 2029-re 

a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatója legyen. A vállalat 2018-as, nemzetközi pénzügyi beszámolási 

standardok (IFRS) alapján számított konszolidált 65,5 milliárdos árbevételének duplázását tervezi 2024-re, melyet elősorban organikus 

úton akar elérni. A vállalat célja emellett, hogy az autóipari befektetésekre fókuszáló befektetési portfóliójának folyamatos, akvizíciós 

úton történő szélesítésével klasszikus, konzervatív üzletpolitikát képviselő vagyonkezelőként működjön. Az AutoWallis csoport a közép-



 
 

 
kelet-európai régió 14 országában (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Bulgária, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, 

Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Macedónia, Magyarország, Montenegró) gépjármű- és alkatrész kis- és 

nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel van jelen. A csoport tagjai közé tartozik 

a Wallis Automotive Europe, a Wallis Motor Pest, a Wallis Motor Duna, valamint a Wallis Autókölcsönző. 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, a Saab 

alkatrészek utánpótlása 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  

 

További információ: 

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