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Ivanics Lajos, az Ivanics Cégcsoport tulajdonosa 2018 évben kapta meg a GÉMOSZ 

Életműdíjat sok évtizedes szakmai sikerei és kiemelkedő társadalmi szerepvállalása 

elismeréseként. 

 

 

Ivanics Lajos 1975-ben édesapjával kezdte az autójavító tevékenységet, majd 10 év múlva megnyitotta 

autószerelő műhelyét, ahol Volvo típusú gépjárművekkel foglalkozott. 1991-ben feleségével 

megalapította az Ivanics Kft-t, mely Magyarország első hivatalos Volvo márkakereskedése lett. A 

Volvo márkát később a Ford és a Hyundai márkái követték. 

2005 több újdonságot is hozott az Ivanics cég életében: megnyitotta Közép-Kelet Európa 

legmodernebb Volvo márkakereskedését Székesfehérváron, és gyermekeivel megalapította az Ivanics 

Autópark-kezelő Kft.-t.  

2011-ben megalakult az Ivanics Motor Kft., mely a Kawasaki márka hazai importőre lett, majd néhány 

év múlva a nagy múltú Indian Motorcycle és a Yamaha márka is a palettára került. 

2017 év végén újabb szalon nyílt, ezúttal Budafokon, ahol az autók mellett a cég komplett motoros és 

hajós portfóliója is elérhető. 

2021-ben újabb telephelyet nyitottak Budapesten, ahol egy 3600 dobozos automata raktár kapott 

helyet, és a cégcsoport egy kikötőt is üzemeltet a Duna partján, hogy segítse a hajós üzletágat, 

kiszolgálva a kedvtelési, sport és munkahajósok igényeit. 

Az Ivanics Csoport jelenleg közel 330 munkavállalót foglalkoztat, immár 5 telephelyen. 

Ivanics Lajos szerint az üzleti életben a legfontosabb érték a jó hírnév és az ügyfelek igényeinek 

magas szintű kiszolgálása. Elkötelezett társadalmi szerepvállaló, 1997-től alapító tagja és elnöke volt a 

Volvo Márkakereskedők Egyesületének, majd 2002-től alapító és elnökségi tagja a Gépjármű 

Márkakereskedők Országos Szövetségének, 2003-tól a Ford Márkakereskedők Egyesületében (Ford 

Dealer Panel) a választott képviselők tagja. Tagja a Felelős Családi Vállalkozásokért Magyarországon 

Egyesületnek, valamint több, közfunkció ellátását támogató társadalmi szervezetben vállal munkát. 

A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségében jelenlegi projektje, a csoportmentességi 

rendelet tervezett változásainak negatív hatásait vizsgálva, jelezni azokat - figyelembe véve 

Magyarország sajátosságait, a magyar gépjármű márkakereskedők érdekeit - a CECRA, mint európai 

szintű márkakereskedőket tömörítő szervezet részére. 

Elhivatottságát ügyfelei kitartása mellett a cégcsoport által képviselt márkák vezérképviseletei is 

elismerik olyan kitüntetésekkel, mint az „Év Ford Márkakereskedője”, és a „Ford Kiválósága” díjak. 

2004-ben Csonka János emlékérmet kapott, 2005-ben és 2006-ban „Ford Elnöki Díj”-ban 

részesítették, 2006-ban megkapta az „Év vállalkozója” címet, 2009-ben pedig a Bánki Donát 

emlékérem büszke tulajdonosa lett.  

Fia, ifj. Ivanics Lajos ügyvezető a cégcsoport cégeiben és lánya, dr. Rüll-Ivanics Zita szintén a 

cégcsoportban tevékenykedik.  


