
 
 

 

 

 
 

 

 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Kinevezések az AutoWallisnál: Müllner Zsolt az elnök, Székely Gábor a befektetési 

kapcsolattartó 

 

Budapest, 2018. december 19. – A hétfői rendkívüli közgyűlést követően az AutoWallis új 

tisztségviselői megválasztották az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság elnökeit, valamint a 

társaság befektetési kapcsolattartóját. Az Igazgatóság elnöke Müllner Zsolt, a Felügyelő 

bizottság elnöke ifj. Chickán Attila, míg a társaság befektetési kapcsolattartója Székely 

Gábor lett. 

 

Megtartották alakuló üléseiket az AutoWallis Nyrt. – korábbi nevén Altera – új testületei, melyeken 

a tagok megválasztották az elnököket. A tőzsde autós vállalatának hétfői rendkívüli közgyűlésén 

létrejött új, négytagú Igazgatóság Müllner Zsoltot, a Wallis Csoport vezérigazgatóját választotta 

elnöknek. Az Igazgatóság tagjai még Andrew Prest, a Wallis Automotive Europe ügyvezető 

igazgatója, Antal Péter, a Wallis Motor Duna és Wallis Motor Pest ügyvezető igazgatója, és 

Székely Gábor, az AutoWallis befektetési igazgatója. A társaság új Felügyelőbizottsága (mely 

egyben a társaság Auditbizottsága) elnökének ifj. Chickán Attilát választották, míg a testület tagja 

rajta kívül Ecseri György és Vitán Gábor. Az AutoWallis Igazgatósága Székely Gábort nevezte ki 

a vállalat új befektetési kapcsolattartójának. A szakember ezenkívül a társaság befektetési 

igazgatói pozícióját is betölti. 

 

 

Müllner Zsolt, az AutoWallis Nyrt. Igazgatóságának elnöke 

A Wallis Asset Management vezérigazgatója a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen 
szerzett közgazdász diplomát, 1994 óta dolgozik a Wallis Csoportnál. 1994-2004 között a Wallis 
Motor, a BMW magyarországi vezérképviseletének ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett. 
Többéves vezetői tapasztalatait ezt követően a Wallis Auto Holding elnök-vezérigazgatójaként, majd 
2000-től a Wallis Zrt. igazgatósági tagjaként is kamatoztatta. 2007-ben a Wallis Asset Management 
Zrt. vezérigazgatója lett, ezzel egyidőben a Graboplast Zrt. és WING Zrt. igazgatósági tagjának, 
később a Venturio Kockázati Tőke-alapkezelő Zrt. elnökének is kinevezték. Meghatározó szerepe 
van többek között a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Alteo Nyrt. létrehozásában, melynek alapítása 
óta igazgatósági tagja, valamint a Wallis Csoport autós üzletágának az AutoWallis Nyrt-n keresztüli 
tőzsdére vitelében. 

 

ifj. Chickán Attila, az AutoWallis Nyrt. Felügyelőbizottságának elnöke 

Energetikai és gazdasági szakember, diplomáit a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és 
a Külkereskedelmi Főiskolán szerezte. 2008-as alapítása óta a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett 
Alteo Nyrt. vezérigazgatója. Ezt megelőzően pénzügyi és befektetési elemzőként dolgozott 
különböző pozíciókban. A fenntarthatósági kérdésekben aktív szakember a Magyarországi Üzleti 
Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) szervezet elnöke. 

 

Székely Gábor, az AutoWallis Nyrt. Igazgatóságának tagja, befektetési kapcsolattartó 

Az AutoWallis Nyrt. befektetési igazgatója a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Pénzügy szakán 
szerzett közgazdász diplomát. A szakember évtizedes vállalatvezetői és tőkepiaci tapasztalattal 
rendelkezik, miután részt vett Magyarország egyik legdinamikusabban növekvő ingatlanbefektetési 
társaságának, az Appeninn Nyrt-nek 2009-es megalapításában, melynek aztán vezetője is volt. 
Szakmai pályafutásának elején ingatlanüzemeltetési- és befektetési piacon szerzett széleskörű 
tapasztalatokat, valamint tanácsadóként segítette jelentős hazai vállalatok tőkeműveleteit, 
szakértőként pedig ipari termelőüzemek értékesítésébe is bekapcsolódott. Az AutoWallis befektetési 
igazgatójaként sikeres tapasztalataira építve felel a vállalat tőkepiaci jelenlétéért, a befektetési 
holding új befektetéseinek felkutatásáért és azok lebonyolításáért. 

 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

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.alterart.hu  

Az AutoWallis Csoport tagjai 

Wallis Automotive Europe 

A Csoport legnagyobb árbevételű tagja a Wallis Automotive Europe (WAE) már több, mint 20 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 7 országban (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, 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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