
  
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

A Magyar Kajak-Kenu Csapat hivatalos mobilitási szolgáltatója lett az AutoWallis Csoport 

 

Budapest, 2022. július 20. – A Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel kötött együttműködési 

megállapodást az AutoWallis Csoport, így a magyar tőzsde autós vállalata lesz 2024-ig a hazai 

kajak-kenu csapat hivatalos mobilitási szolgáltatója. A sportolóknak biztosított autók mellett 

a régió 14 országában jelen lévő mobilitási szolgáltató a magyar rendezésű nemzetközi 

versenyek idejére autóflottával is segíti a szövetséget. 

 

Együttműködési megállapodást kötött a 

Magyar Kajak-Kenu Szövetség és az 

AutoWallis Csoport, amelynek alapján 

2024-ig, az olimpiai ciklus végéig a 

Budapesti Értéktőzsde Prémium 

kategóriájában jegyzett vállalat segíti a 

szövetség munkáját mobilitási 

szolgáltatásaival. A népszerű márkákat 

képviselő autókereskedelmi és mobilitási 

szolgáltató a Magyar Kajak-Kenu 

Szövetség által kijelölt sportolók számára 

napi használatú autókat biztosít, a 

szövetség hazai rendezésű nemzetközi 

versenyeinek zökkenőmentes szervezéséhez pedig külön flottával járul hozzá. Idén Gazsó Dóra, 

Hajdu Jonatán, Kopasz Bálint és Nádas Bence használhatják majd a legújabb Opel és Toyota 

modelleket az AutoWallis Csoport tagjainak közreműködésével (Opel Magyarország, Iniciál 

Autóház, Sixt Magyarország, Wallis Kerepesi). A sportolók már nagy erőkkel készülnek a kanadai 

Halifaxban augusztus 3-7. között megrendezésre kerülő világbajnokságra, és örömmel fogadták a 

felkészülésük kényelmét biztosító új modelleket. 

Antal Péter, az AutoWallis Csoport kiskereskedelmi üzletágának igazgatója elmondta, hogy 

a fenntarthatóság és a zöld értékek iránt elkötelezett magyar tőzsdei vállalatként büszkén 

támogatják a hazai kajak-kenu sportágat. Hozzátette: a Csoport az elmúlt években 

megtapasztalhatta, hogy ambiciózus célkitűzésekkel és komoly munkával a sporthoz hasonlóan az 

üzleti életben is határokon átívelő, nemzetközi sikereket lehet elérni. Antal Péter kiemelte: bíznak 

abban, hogy a szurkolás mellett ezzel a segítséggel is hozzájárulhatnak a magyar kajak-kenu 

sportág újabb sikereihez. 

Szakács Bálint, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség ügyvezető igazgatója elmondta, az MKKSZ 

számára kiemelten fontos a sportolók biztonságos, megbízható, napi szintű utaztatásának 

biztosítása. Hozzátette, a szövetség korábban több nemzetközi világverseny szervezési jogát is 

elnyerte a következő három évre vonatkozóan, amelyek előkészületeiben szintén fontos szerepet 

játszik a zökkenőmentes mobilitás. Szakács Bálint hangsúlyozta, bár a kajak-kenu alapjában egyéni 

sportág, a szövetség az összehangolt csapatmunkában látja a siker kulcsát, és örül, hogy ennek a 

csapatnak mostantól az AutoWallis Csoport is a tagja lesz. 

 



  
 
 

 
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 kétszer is elnyerte a Budapesti Értéktőzsde Legeken „Az év alaptőke-emelése” 
díjat (2020, 2021). www.autowallis.hu www.facebook.com/AutoWallis  

 

 

További információ: 
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