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Gyártók és márkák versengenek a címekért
Soha ilyen sokan még
nem neveztek, fel van
adva a lecke a szakmai
zsűrinek, márciusban
hirdetnek eredményt.

mindenki részt vehet, kivé
ve az Autós Nagykoalíció és
a verseny lebonyolításában
közvetlenül közreműködő
cégek és szervezetek tulaj
donosai, vezető tisztségvi

Ezúttal minden eddiginél
több kategóriában indul
nak az autók: magyarorszá
gi gyártású autók, kisautók,
családi autók, üzleti autók,
kis szabadidő-autók, közepes
szabadidő-autók, nagy sza

Rekordszámú
márka és modell állt az idén
a képzeletbeli rajtrácsokhoz.
Összesen 26 márka és két ma
gyarországi autógyártó 58 au
tót nevezett az Év Magyar
Autója 2022, a Magyar Év
Autója 2022, az Év Zöld
autója 2022 díjakra,
amelynek győzteseit
márciusban hirdeti ki
a szakmai zsűri.
A szervezők még
kiosztják a közönség
díjat, az Év Beszállítója 2022
díjakat és az Év Autós Marke
ting/PR-szakembere elisme
rést.

A verseny hivatalos hon
lapja beszámolt róla, hogy a
tavalyi év utolsó közös teszt
jén minden zsűritag – Katona
Mátyás, Csordás Gábor, Gu
lyás Péter, Miklós-Illés Kál
mán és Biró Csongor – részt

már nyüstölhettek a Dri
ving Camp vezetéstechnikai
pályán, de rendszám híján
közúton nem vezethették.
A tesztautót 11 kilométerrel
vették át, így a szüzességét
náluk, a zsűrinél vesztette el.

Egy másik közös teszten el
látogattak a győri Audi-gyár
ba, ahol közelről megtekintet
ték az Év Magyar Autója 2022
díjra jelölt Audi Q3 Sportback
TFSI 45 e modell gyártását.
Biró Csongor, a Járműipar.
hu főszerkesztője beszámolt
róla, hogy öt villanyautót is
teszteltek. Két kisautót, két
kompakt szabadidő-au
tót, egyterűt és egy
kompakt ötajtóst
szerveztek a talál
kozóra, így kiala
kultak a csapatok
(Mini Cooper SE
és Fiat 500e, illet
ve a Skoda Enyaq iV,
Citroën ë-C4 és Volkswagen
ID.4). A francia kissé kilógott
a sorból, mert egyik párosnak
sem az ellenfele, de mivel az
Év Zöldautója díjra jelölték,
boldogan vitték el a közös
megmérettetésre. 
LTL

AUTÓVILÁG.

A Volkswagen Taigo és a Toyota Highlander is jelölt a díjra 

badidő-autók,
sportautók, kishaszon
járművek, városi elektromos
autók, elektromos szabadidőautók, prémium elektromos
autók, városi hibridek, hibrid
szabadidő-autók, hibrid pré
mium autók, elektromos kis
haszonjárművek.
A szavazatát egy email-cím
mel csak egy autóra adhatja
le bárki a http://evmagyarau
toja.hu/kozonsegdij/2022/
szavazas/ oldalon.

Felvillanyozó autókínálat
– A 2022-es díjakra elsőként
a Cupra, a Hyundai és a Seat
márkákat jelölték. A Cupra a
Born villanyautót (Év Zöld
autója, prémium elektromos
autók kategória), a Hyundai
a Tucson (Magyar Év Autója
szabadidő-autók kategória)
és a Tucson plug-in hibrid
szabadidő-autókat (Év Zöld
autója, hibrid SUV kategória),
valamint az Ioniq 5 villanya
utót (Év Zöldautója, elekt
romos szabadidő-autók), a
Seat pedig a megújított Seat
Aronát indította (Magyar Év
Autója, kis szabadidő-autók)
– említette Knezsik István, az
Autós Nagykoalíció elnöke.

selői, munkavállalói,
megbízottjai,
valamint
azok közeli hozzátartozói. A
szavazás végeredményét, a
február 28-ai zárás eredmé
nyét, az Év Magyar Autója
Közönségdíj 2022 győzte
sét március 25-én a többi díj
nyerteseivel együtt jelentjük
be.
Érvényesen szavazni csak a
beküldött valós név és valós
e-mail adatok hiánytalan ki
töltésével lehet – fűzte hozzá
Knezsik István.
A közönségdíjat 2020-ban
a Kia XCeed, 2021-ben pedig
az esztergomi Suzuki Vitara
modell nyerte. A 2022-es dí
jakra 25 márka 57 autót jelölt,
a közönségdíjas ezek közül
kerül ki.

A Suzuki Vitara a címvédő
– A közönségszavazásban
csak azok vehetnek részt,
akik február 28-áig leadják a
voksukat valamelyik autóra.
Az Év Magyar Autója Közön
ségdíj 2022 szavazásában
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vett, a kipróbált autók pedig
igazán különlegesek voltak.
Köztük néhányat exkluzívan
először vezethettek – Ma
gyarországon magyar rend
számmal.
A BMW iX, amely az Év
Zöldautója 2022 díjért küzd
a prémium elektromos autó
kategóriában, az eseményt
megelőző héten kapott ma
gyar rendszámot, így a zsűri
tagjai voltak az első újságírók,
akik vezethették a nagy erejű
és hatótávolságú luxusautót.
Elvesztette a szüzességét
Szintén friss, ropogós falat
ként jutottak hozzá az Esz
tergomban gyártott vado
natúj S-Crosshoz, amelyet
ugyan pár nappal korábban

A Ford Mustang Mach-E-re és az Audi e-tron GT-re is szavazhatnak

A kezdeti kilométereket
óvatosan tették meg vele, de
aztán belerázódtak és autópá
lyán is közlekedtek vele. Szin
tén csak nekik állt rendelke
zésre a nemrég felújított Seat
Arona, amely a 2020-as győze
lem után 2022-ben is az első
ségre tör a Magyar Év Autója
díj szabadidő-autó kategóriá
jában. Sikerült a közös tesztre
a Volkswagen Polót is megsze
rezni. Ugyancsak a kisautók
között nevezték a Toyota Yaris
Cross modellt, amelynek hib
rid és összkerekes változata
járt náluk.

A szavazatát egy
email-címről csak
egy autóra adhatja
le a verseny honlapján
KNEZSIK ISTVÁN

A közönségdíjra jelölt autók listája
Alpine A110 S, Audi e-tron GT, Audi Q3
Sportback 45 TFSI e, Audi Q4 e-tron,
BMW iX, BMW M4 Competition, Citroën ë-C4, Cupra Born, Dacia Duster,
DS 9 E-Tense, Fiat 500e, Ford Mustang Mach-E, Ford Ranger Stormtrak,
Honda HR-V, Honda e, Hyundai Ioniq
5, Hyundai Tucson/Tucson PHEV, Jeep
Wrangler 4xe, Kia Sorento
PHEV, Lexus ES, Lexus LS,
Lexus LC Convertible,
Lexus NX, Lexus UX
300e, Mini Cooper
SE, Nissan Qashqai/
Qashqai e-Power,
Opel Astra PHEV,

Opel Grandland, Opel Zafira Life, Opel
Combo-e Cargo, Peugeot 308 SW,
Renault Arkana E-Tech, Seat Arona,
Skoda Kodiaq, Skoda Octavia e-TEC,
Skoda Fabia, Skoda Enyaq iV, Subaru
Outback, Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, Toyota Hilux, Toyota Yaris Cross,
Toyota Yaris GR, Toyota Mirai, Toyota
Highlander, Toyota Proace City EV, Toyota Proace EV, Volkswagen Arteon R,
Volkswagen Taigo, Volkswagen Golf
R, Volkswagen Golf Variant, Volkswagen ID.4, Volkswagen Tiguan Allspace,
Volkswagen Caddy, Volkswagen Caddy
Cargo, Volkswagen Passat GTE, Volkswagen Polo

A prototípusra emlékeznek

A biztonság
az első most is

AUTÓVILÁG. Folytatódik a kis
iskolásoknak szóló HUMDA
„Road Safety – a biztonság
az első” elnevezésű országos
közlekedésbiztonsági prog
ramsorozat.
Tavaly szeptemberben kez
dődött el az első és második
osztályos általános iskolás
tanulóknak kiírt projekt,
amelynek keretében 12 me
gyeszékhelyen (így Nyíregy
házán is) és egy fővárosi ke
rületben összesen több mint
harmincezer kisdiák vehetett
részt a tartalmas program
ban. 
KM

A Ford GT Alan Mann
Heritage Edition az
1966-os kísérleti GT
versenyautó-prototípusok emlékét idézi fel.

annak a fontos szerepnek állít
emléket, amit ezek a proto
típusok játszottak a Ford GT
fejlesztése során.
Mindezt a Chicagói Autóki
állításon mutatják be február
21-éig – derül ki a márka köz
leményéből.

AUTÓVILÁG. A Ford GT Alan
Mann Heritage Edition mo
dellváltozatot azért fejlesz
tette a vállalat, hogy ezzel
tisztelegjen az Alan Mann Ra
cing 1966-os, könnyű építésű
Ford GT kísérleti versenya
utói előtt. A korlátozott da
rabszámban készülő modell

AUTÓVILÁG. A

Sportos a kipufogó is 
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vártnál jobb üz
leti eredményeket ért el 2021ben a Mercedes-Benz csoport
a német járműgyártó társaság
révén közölt adatok szerint. A
társaság az első számú üzlet
ágában, a luxusautók és kis
haszongépjárművek gyártá
sában 14 milliárd euró (5100
milliárd forint) üzemi ered
ményt ért el. Ez az egy évvel
korábbi 6,8 milliárd euró bő
kétszerese. A Kecskeméten
autógyárat működtető társa
ság tavaly leválasztotta és a
frankfurti tőzsdére vitte te
herautógyártó üzletágát.  KM

888826

Jellegzetes vörös fényezés
Az autó vörös-arany fénye
zését az Alan Mann Racing
gépei ihlették – a csapaté, ami
olyan sokkal járult hozzá a
történelmi Le Mans-győzel
mükhöz.

Ugyanebben a szellemben
épült a mai Ford GT szuper
sportkocsi is, amelynek kön�
nyű, karbonszálas karosszé
riáját a 2022-es GT Heritage
Edition modellen az AM GT-1
által ihletett színek és sávok
díszítik.
Az Alan Mann jellegzetes
vörös fényezésén és arany
díszítőelemein túl a limitált
kiadású GT-t két, a tetőn is
végigfutó versenysáv-festés
is díszíti, 16-os rajtszámmal
az ajtókon, a gépháztetőn és a
hátsó légterelő alsó felén. KM

Mercedes-Benz:
tovább fejlődtek
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