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Értékesítési rekorddal zárta a 2022-es évet az AutoWallis Csoport 

 

Budapest, 2023. január 16. – Minden üzletágban, illetve területen rekordot döntött az 

AutoWallis Csoport értékesítése 2022-ben, ezzel tovább halad azon a dinamikus növekedési 

pályán, melynek célja, hogy az évtized végére a közép-kelet-európai régió meghatározó 

autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójává váljon. A régió 14 országában jelenlevő 

csoport gépjármű-értékesítése és a szervizórák órák száma negyedével nőtt tavaly, míg a 

gépjárműkölcsönzés területén ennél is nagyobb bővülés volt tapasztalható: a bérleti 

események száma 44, míg a bérleti napok száma 29 százalékkal ugrott meg. 

 

Erősen zárta a tavalyi év utolsó negyedévét is az AutoWallis Csoport, így összességében minden 

téren rekordot döntött 2022-ben a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalat 

értékesítése. Az AutoWallis Csoport által értékesített gépjárművek száma tavaly jelentősen, 

összességében 25 százalékkal 31.303 darabra bővült. A legnagyobb ugrást a Nagykereskedelmi 

üzletág mutatta fel, miután 34,4 százalékkal 22.174 darabra növelte az eladott gépjárművek számát. 

A növekedésben már szerepet játszott a Renault Hungária felvásárlása is, melyet az AutoWallis a 

portugál Salvador Caetano vállalattal közösen valósított meg. Az akvizíció az utolsó három 

hónapban járult hozzá a növekedéshez (+1.873 darab gépjármű), de a tranzakció nélkül, 

organikusan is 23 százalékos volt az üzletág növekedése. Ebben nagy szerepe volt a 

SsangYongnak, a koreai márka esetében ugyanis 99,4 százalékkal (+3.638 db) bővült az 

értékesítés. A Kiskereskedelmi üzletág tavaly 7.314 darab új (+5,7%) és 1.815 darab használt 

(+12,5%) gépjárművet értékesített, melyet a második negyedévtől már az Avto Aktiv is erősített. A 

szlovén vállalat 5 városban 4 autómárkát értékesít, így a szomszédos ország kiskereskedelmi 

piacának jelentős szereplője, nélküle az új gépjármű értékesítés 2,6, míg a használt 4,9 százalékkal 

csökkent volna. Ez a teljesítmény annak fényében kiemelkedő, hogy a magyar személyautó-piac 

eközben a múlt évben 8,54 százalékkal csökkent*. Az AutoWallis stratégiájában is kiemelt 

diverzifikációnak köszönhetően a régió országai közötti piaci eltérések már rövid távon is 

kiegyenlítődhetnek. A Kiskereskedelmi üzletág szolgáltatási területén a szervizórák száma 25,7 

százalékkal 163.862-re emelkedett, de az Avto Aktiv akvizíció nélkül is 2,8 százalékos organikus 

növekedés volt megfigyelhető. A Magyarországon az AutoWallis Csoport által képviselt Sixt 43,9 

százalékkal 22.525-re növelte a bérleti események számát 2022-ben, miközben a bérleti napok 

száma 28,9 százalékkal 211.511-re emelkedett. Az átlagos flottaméret 45,4 százalékkal, 877-re nőtt 

a tavalyi évben az erősödő turizmusnak köszönhetően. 

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a 2022-es értékesítési számokkal kapcsolatban 

hangsúlyozta, hogy ezzel egy újabb rekordévet zárt a csoport, így jó úton halad meghirdetett 

stratégiájának megvalósítása felé. Kiemelte, hogy a kiskereskedelemben már most meghaladták 

a 2025-re kitűzött 8.600-9.100 közötti értékesítési célszámot. A nagykereskedelemben pedig a 

Renault Hungária számai (Renault, Dacia) már a teljes idei évet erősítik, így az AutoWallis 

nagykereskedelmi üzletágának értékesítése már 2023-ban megközelítheti a 2025-re kitűzött 

39.200-43.000 darabos célt. A rövidtávú, 2023-as prognózisokat tekintve a vezérigazgató 

elmondta, hogy az inflációs és gazdasági kilátások kedvezőtlen kilátásai ellenére a piacon továbbra 

is vannak elhalasztott vásárlások, és továbbra is kiemelkedően magas a teljesítésre váró 



  
 
rendelésállomány, miközben az autóárak további emelkedésétől való félelem is fokozhatja 

átmenetileg a keresletet. Az átalakuló piaci kínálati-keresleti viszonyokra, a turbulens 

makrogazdasági környezetre és az AutoWallis stratégiájában meghirdetett ütemnél jóval 

dinamikusabb növekedésre tekintettel a társaság vizsgálja a korábban publikált stratégiai 

céljai között megfogalmazott mérőszámok módosításának a szükségességét. 

* A piaci adatokat a DataHouse szolgáltatta. 

 

 

AutoWallis Csoport 

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában, valamint a BUX és BUMIX indexekben jegyzett AutoWallis Csoport célja, 
hogy az évtized végére a közép-kelet-európai régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójává váljon. A 
vállalat számára fontos, hogy autóipari befektetésekre fókuszáló portfólióját folyamatosan, akvizíciós úton szélesítése és 
klasszikus, konzervatív, valamint az ESG értékrendnek megfelelő, a társadalmi és környezeti kihívásokra érzékeny 
üzletpolitikát képviselő csoportként 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 Nagykereskedelmi üzletága által 
képviselt márkák közé tartozik az Alpine, Dacia, Isuzu, Jaguar, Land Rover, Saab alkatrészek utánpótlása, Renault, 
SsangYong és Opel, míg a Kiskereskedelmi üzletág által képviselt márkák között megtalálhatóak a BMW személyautók és 
motorkerékpárok, a Dacia, Isuzu, Jaguar, KIA, Land Rover, Maserati, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, SsangYong, 
Suzuki, Toyota és a Sixt rent-a-car. Az AutoWallis kétszer is elnyerte a Budapesti Értéktőzsde Legeken „Az év alaptőke-
emelése” díjat (2020, 2021). www.autowallis.hu www.facebook.com/AutoWallis  

 

 

További információ: 

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

2022. I-IV. 

negyedév

2021. I-IV. 

negyedév
Változás

Eladott új gépjárművek száma (darab)** 22 174            16 501           +34,4%

Eladott új gépjárművek száma (darab) 7 314              6 920             +5,7%

Eladott használt gépjárművek száma (darab) 1 815              1 613             +12,5%

Gépjármű értékesítés összesen 31 303                  25 034                +25,0%

Szerviz órák száma (óra) 163 862          130 375         +25,7%

Flotta méret – gépjárműkölcsönzés kapcsán (darab) 877                 603                +45,4%

Bérleti események száma (darab) 22 525            15 648           +43,9%

Bérleti napok száma (darab) 211 511          164 132         +28,9%

* Fontos információk: 

Közzététel időpontja: 2023. január 16.

Következő tervezett megjelenés(ek):

2023. I. negyedév 2023. április 17.

2023. I-II. negyedév 2023. július 17.

2023. I-III. negyedév 2023. október 16.

** 810 darab gépjármű csoporton belüli értékesítés; A Renault és Dacia hazai importált autók 

ertékesítésének árbevétele nem jelenik meg a cégcsoport konszolidált árbevételében, mivel az RN Hungary 

Kft. nincs benne a konszolidációs körben.

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).
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