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Óriás értékesítési rekorddal zárult az AutoWallis 2021-es éve 

 

Budapest, 2022. január 17. – Stratégiai terveivel összhangban minden téren rekordot döntött 

az AutoWallis értékesítése 2021-ben. A régió 14 országában jelenlévő csoport 

megháromszorozva előző évi számait, több mint 25 ezer gépjárművet adott el tavaly. Ebből 

több mint duplájára, 8,5 ezerre ugrott a kiskereskedelmi és négyszeresére, 16,5 ezerre a 

nagykereskedelmi értékesítés. Jól teljesített a gépjárműkölcsönzési terület is: a bérleti napok 

száma a járvány miatti előző évi visszaesés után már a 2019-es számot is meghaladta, mely 

így a másfélszeresére, 164 ezer fölé emelkedett 2021-ben. A szervizórák száma is kedvezően 

alakult, miután a duplájára, 130 ezer fölé nőtt. A csoport robbanásszerű növekedése az 

organikus fejlődésnek és a tranzakcióknak is köszönhető volt. 

 

Történetének legjobb értékesítési számait érte el 2021-ben az AutoWallis Csoport, melyek 

összhangban állnak a tavaly őszi nyilvános részvénykibocsátást megelőzően közzétett terveivel. 

Ezzel a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett csoport tovább halad stratégiai 

célja felé, mely szerint az évtized végére a közép-kelet-európai régió meghatározó 

autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójává kíván válni. A Csoport teljesítménye mögött az 

organikus növekedés mellett a 2020-ban végrehajtott akvizíciók állnak. Annak ellenére sikerült 

kimagasló eredményt elérni, hogy a tavalyi év egy részét még kedvezőtlenül érintették a járvány 

miatt időről időre bevezetett korlátozások, majd az év második felében fokozódó, az autóipari 

termelést érintő chiphiány. A minden márkát érintő átmeneti vagy akár tartósabb chipellátási 

nehézségek kedvezőtlenül érinthetik a következő időszak várható értékesítési számait kínálati 

oldalon, az autórendelési állomány növekedése ugyanakkor bizakodásra ad okot keresleti oldalon. 

Mindemellett a chiphiány miatti átmeneti kínálatszűkülés az értékesítési árrések növelését tették 

lehetővé, így az AutoWallis fedezet- és eredménytermelő képessége tovább javulhat. 

A régió 14 országában jelenlévő AutoWallis Csoport által értékesített gépjárművek száma a 

háromszorosára, 25.034 darabra ugrott (+199%). A társaság két üzletága közül a 

Nagykereskedelmi üzletág értékesítési volumene felrobbant, hiszen több mint négyszer (+315%) 

annyi új gépjárművet, összesen 16.501 darabot értékesített, ami elsősorban az Opel és SsangYong 

márkák felfutásának volt köszönhető. A Kiskereskedelmi üzletágban 6.920 új és 1.613 használt 

gépjármű talált gazdára, ami 116, illetve 34 százalékos növekedésnek felel meg (a magyar 

személyautó-piac ehhez képest 3,4 százalékkal csökkent*). A Kiskereskedelmi üzletág 

szolgáltatási területén jelentős bővülés volt megfigyelhető: az AutoWallis Csoport által képviselt 

Sixt több mint a másfélszeresére (+62%) növelte a bérleti napok számát. A 164.132 nap már 

meghaladja a járványt megelőző, 2019-es év adatait is (139.437), miközben a terület hatékonysága 

is javult, hiszen mindezt 603 darabos flottával érte el, melynek növekedése (+42%) elmarad a bérleti 

napok számának bővülésétől. A szolgáltatásokon belül nagyot ugrott a szervizórák száma is, mely 

majdnem a duplájára (+98%), 130.375-re emelkedett. 

* A piaci adatokat a DataHouse szolgáltatta. 



  
 

 

 
AutoWallis Csoport 

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában, valamint a BUX és BUMIX indexekben jegyzett AutoWallis Nyrt. 

célja, hogy az évtized végére a közép-kelet-európai régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási 

szolgáltatója legyen, továbbá autóipari befektetésekre fókuszáló befektetési portfólióját üzletfejlesztésekkel és 

akvizíciókkal szélesítse. 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 által képviselt 

márkák közé tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, 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. Az AutoWallis a Budapesti Értéktőzsde Legek 2020 Díjátadón elnyerte „Az év alaptőke-emelése” díjat. 

www.autowallis.hu www.facebook.com/AutoWallis  
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2021. I-IV. 

negyedév

2020. I-IV. 

negyedév
Változás

Eladott új gépjárművek száma (darab)** 16 501            3 980             +314,6%

Eladott új gépjárművek száma (darab) 6 920              3 196             +116,5%

Eladott használt gépjárművek száma (darab) 1 613              1 200             +34,4%

Gépjármű értékesítés összesen 25 034                  8 376                  +198,9%

Szerviz órák száma (óra) 130 375          65 823           +98,1%

Flotta méret – gépjárműkölcsönzés kapcsán (darab) 603                 425                +41,9%

Bérleti események száma (darab) 15 648            9 616             +62,7%

Bérleti napok száma (darab) 164 132          101 405         +61,9%

* Fontos információk: 

Közzététel időpontja: 2022. január 17.

Következő tervezett megjelenés(ek):

2022. I. negyedév 2022. április 19.

2022. I-II. negyedév 2022. július 15.

2022. I-III. negyedév 2022. október 17.

** 551 darab gépjármű csoporton belüli értékesítés

Előzetes, nem konszolidált adatok.

Az AutoWallis Sales Report-ban közzétett adatok (továbbiakban: Adatok) az AutoWallis Nyrt. és 

leányvállalatainak becslései alapján kerültek összeállításra. A közzétett Adatok kizárólag tájékoztatási célt 

szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az AutoWallis Nyrt. nem vállal felelősséget. 

Az AutoWallis Sales Report nem alkalmas az AutoWallis Nyrt. pénzügyi, üzleti eredményeinek becslésére, 

vagy erre vonatkozó következtetések levonására, így nem minősül sem nyereségbecslésnek, sem nyereség-

előrejelzésnek. Az AutoWallis Sales Report-ban közzétett Adatok saját célra, saját felelősségére 

használhatóak fel. 

Az AutoWallis Nyrt. Sales Report minden negyedévet követő hónap 15. napján jelenik meg (ha az 

hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, akkor a rákövetkező munkanapon).

AutoWallis Sales Report *

Nagykereskedelmi üzletág

Kiskereskedelmi üzletág

2021. I-IV. negyedév

http://www.autowallis.hu/
http://www.facebook.com/AutoWallis
mailto:r.kovacs@fincomm.hu

