
 
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Az AutoWallis csoport lesz az Opel importőre Magyarországon 

 

Budapest, 2020. október 30. – A Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyta, hogy az AutoWallis 

leányvállalata legyen az Opel márka importőre Magyarországon. A hazai mellett három régiós 

országban is az AutoWallist választotta a márka importőrének a meghatározó német 

autógyár, ezzel a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalat tovább növelheti árbevételét, 

mellyel újabb jelentős lépéssel kerül közelebb ahhoz, hogy a közép-kelet-európai régió 

meghatározó mobilitási szolgáltatójává váljon. 

 

Jóváhagyta a Gazdasági Versenyhivatal, hogy az AutoWallis leányvállalata, 

a Wallis Automotive Europe (WAE) Kft. legyen az Opel márka importőre 

Magyarországon. A német autógyártó júliusban már Bosznia-

Hercegovinában, Horvátországban és Szlovéniában is az AutoWallis 

leányvállalatát bízta meg az importőri feladatokkal, mely országokban még 

folyamatban van a versenyhivatali engedélyezés. A magyar piac stratégiai 

jelentőségét és méretét jól mutatja, hogy 2019-ben mintegy 12.500 darab új Opel 

személyautót és kisteherutót értékesítettek (a másik három országban összesen 11.700 

darabot). A WAE hamarosan megkezdi az Opel importőri feladatainak ellátását. Az AutoWallis 

csoport történetének egyik legjelentősebb mérföldköve az Opellel kötött négy országra 

kiterjedő importőri együttműködés. Az érintett országokban tavaly összesen 24 ezer darabot 

adtak el a márkából, így várhatóan már 2021-ben jelentős bővülést mutathat az AutoWallis 

csoport tagjai által értékesített járművek száma. A 15 autómárkát forgalmazó vállalat ezzel újabb 

jelentős lépéssel kerül közelebb ahhoz, hogy megvalósítsa stratégiájában kitűzött céljait, így 

megduplázza árbevételét, és 2029-re a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási 

szolgáltatójává váljon.  

Az Opellel kötött, négy országra kiterjedő megállapodás azt mutatja, hogy a vállalat komoly 

partnere a világ legnagyobb autómárkáinak. Az Opel óriási tiszteletnek örvend 

Magyarországon, amit jól mutat az is, hogy a hazai utakon nagyjából minden hetedik autón a 

jól ismert villámot körülölelő kört ábrázoló embléma található. Az együttműködés megkötése 

szerencsés pillanatban történt, mivel a visszajelzések alapján minden idők egyik legszebb, 

legkorszerűbb és legzöldebb modellpalettája az Opelé. Ezzel a megállapodással az AutoWallis 

tovább halad a dinamikus növekedés útján, miután csak idén ez már a hatodik jelentős 

üzletfejlesztése, illetve akvizíciója a csoportnak itthon és a régióban. (Az érintett üzletfejlesztések, 

akvizíciók: a legnagyobb magyar Opel és KIA kereskedés megszerzése; a Jaguar és Land Rover 

modellek magyarországi forgalmazásának megkezdése; a legnagyobb szlovén BMW 

márkakereskedés átvétele; részesedésszerzés a Nyugat-Magyarországon meghatározó pozíciójú, 

hét jelentős autómárkát értékesítő és szervizelő Iniciál Autóházban; Opel importőri jog megszerzése 

Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban és Szlovéniában.) 

 
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, Észak-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 British Motors, a Wallis Motor Pest, a Wallis Motor Duna, a Wallis Kerepesi, a Wallis Autókölcsönző, valamint az Iniciál Autóház. A 

csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a Citroën, a Dacia, az Isuzu, a Jaguar, a Land 

Rover, a Maserati, a MINI, a Nissan, az Opel, a Peugeot, a Renault, a Ssangyong, a Suzuki, a Toyota, a Saab alkatrészek utánpótlása 

és a Sixt rent-a-car. www.autowallis.hu  
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