
Hyundai i20 és Toyota Yaris. A családi autók mezőnye 
még színesebb, az új Volkswagen Golf mellett itt sza-
badidő-autók is indulnak, a plug-in hibrid Citroën C5 
Aircross, a Honda CR-V, a hamarosan megújuló Opel 
Crossland X és a Seat Tarraco. Saját kategóriában 
versenyeznek az üzleti autók, ahol a Seat Leon 
Sports tourer és a Škoda Octavia ellenfele két külön-
leges formájú típus, a BMW 2-es Gran Coupé és a 
Volkswagen Arteon Shooting Brake lesz. A szabad-
idő-autók kategóriájában izgalmas lesz a verseny, a 
vadonatúj Nissan Juke és Opel Mokka hívja ki a Ško-
da Kamiqot és az ebben a mezőnyben is induló Vita-
rát, ezen kívül a bokszerhibrid Subaru Forester és a 
megújult Volkswagen Tiguan közül választhatunk.
Most először kishaszonjárművek is indulnak az Év 
Magyar Autója díjért. Az autókat két kategóriába so-
roltuk, a furgonok közt az elektromos Fiat Ducato és 

az elektromosként is érkező Opel Vivaro küzdelme 
az érdekes, a pick-upok közt a Ford Ranger Thun-
der, a Nissan Navara és a Toyota Hilux csap össze a 
díjért. Újdonság a sportautók kategóriája, ahová 
igazán erős modelleket neveztek az importőrök, 
mint a BMW Z4 M40i, a Cupra Formentor, a Lexus 
LC Convertible és a limitált példányszámú Renault 
Megane RS Trophy-R.

ÉV ZÖLDAUTÓJA
Minden eddiginél népesebb a zöldautók kategóriá-
ja, ahová 50 g/km-nél kisebb széndioxid-kibocsátású 
modellek nevezhetők. A plug-in hibridek közt hét, a 
tisztán elektromos autók közt kilenc autó indul, ezért 
a jelölések nagy száma miatt mindkét kategóriában 
két győztest hirdet majd a zsűri. A plug-in hibridek 
többsége szabadidő-autó, mint a DS 7 Crossback, a 

Ford Kuga, a Jeep Compass, a Renault Captur és a 
Toyota RAV4, a klasszikus karosszériaformákat a 
BMW 530e és a Mercedes-Benz CLA 250 e képvise-
li. Az elektromos autók sora a legkisebbektől, mint a 
Fiat 500e, a Honda e és a Volkswagen e-up!, a kom-
pakt méretű modellekig terjed, mint a Hyundai Kona 
Electric, a Nissan Leaf, az Opel Mokka-e, a Peugeot 
e-2008 és a Volkswagen ID.3, és még egy elektro-
mos haszonjármű is indul itt, az Opel Vivaro-e.

INDUL A TESZTELÉS
Most az értékelés szakaszában vagyunk, a következő 
hónapokban minden nevezett modellt kipróbálunk, 
és közösen pontozunk a kollégákkal, összetett szem-
pontrendszer szerint. A hasonló kategóriájú autókat 
pedig lehetőleg együtt teszteljük, hogy egymáshoz 
mérve tudjuk értékelni őket. Az idei tesztek közül a 
Seat Leon, Škoda Octavia és Volkswagen Golf közt 
kerestük a különbségeket, zöld rendszámos autókat 
vezettünk az e-up!-tól a DS 7-ig, majd összepróbál-
tuk a Honda e-t az Opel Corsa-e-vel, valamint a BMW 
Z4-et a Renault Megane RS Trophy R-rel. A következő 
hónapokban újabb tesztek következnek, és jövő ta-
vasszal olvasóink is szavazhatnak majd a nevezett 
összes modell egyikére, ami a magyar autósok kö-
zönségdíját kapja majd 2021-ben. 
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2019-ben hívta először életre az Év Magyar Autója 
díjat az Autós Nagykoalíció és a Járműipar szakmai 
magazin, és a díjat idén is meghirdették, az eddigi-
nél is nagyobb érdeklődés mellett. Az importőrök 
és autógyártók jelentkezése a nyáron lezárult, 22 
márka nevezte be 48 modelljét, ezek közül választ-
juk ki a győztest az autós lapoknál dolgozó újságíró 
kollégákkal. Most először mind a három magyaror-
szági autógyártó nevezett egy modellt, és hogy 
igazságosabb legyen az értékelés, a tavalyinál több 
kategóriát alakítottunk ki.

ÉV MAGYAR AUTÓJA
A legmagyarabb autó a hazai gyárakban készülő 
modellek közül kerül ki, és idén először mind a há-
rom magyarországi gyártó nevezett, így a tavalyi 
ezüstérmes Suzuki Vitara mérkőzhet a győri Audi Q3 
Sportback és a kecskeméti Mercedes-Benz CLA 250 

e   modellekkel. Külön érdekesség, hogy mind a há-
rom modell hibrid, az Audi és a Suzuki mild, a Merce-
des pedig konnektorról tölthető plug-in hibrid, ami-
nek a gyártása nemrég kezdődött el a hazai üzem-
ben. Mivel három teljesen különböző autóról van 
szó, ezért ebben a kategóriában nem feltétlenül a di-
zájn, a dinamika és az ár dönt majd, hanem olyan 
szempontokat is figyelembe veszünk, mint a gyártók 
GDP-hozzájárulása, eredményessége, a foglalkozta-
tottak száma és a térségben betöltött szerepe.

MAGYAR ÉV AUTÓJA
Hat kategóriában lehet elnyerni a Magyar Év Autója 
díjat, azt az elismerést, amit a hazai piacon forgalma-
zott modellek kaphatnak meg. A kisautók közt ismét 
megmérkőzik a tavalyi győztes, ezúttal hibridként ér-
kező Renault Clio és a csak két ponttal lemaradt Opel 
Corsa, ellenfelük a frissen bemutatott Honda Jazz, 

ÉV MAGYAR AUTÓJA
2021-BEN IS MEGVÁLASZTJUK

Az előző évinél több modellt neveztek az importőrök 
és az autógyártók, és több kategóriában is adjuk át  
az Év Magyar Autója díjakat 2021-ben.
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