
 

 

 

XXIII. Szilveszter Rallye - médiainformáció 

 

Tisztelt Szerkesztőségek! Kedves Kollégák!   

 

Eltelt egy év, és az autóversenyzés szerelmesei december 27-től 29-ig újra a Hungaroringen fogják 

búcsúztatni az Óévet. Ugyanis idén is megrendezik a méltán népszerű Szilveszter Rallye-t, amely a 23. 

verseny lesz a viadal történetében. 

Azok a kollégák – újságírók, fotósok, szerkesztők, televíziósok – akik beadták az akkreditációs 

kérelmüket, azok a kinyomtatott és kitöltött médiaképviseleti nyilatkozattal együtt – az 

akkreditációjukat a sajtóirodában (Toronyépület) december 27-én, délelőtt 10.00 órától kezdve 

délután 16.30-ig, illetve december 28-án 09.00-tól folyamatosan vehetik át. 

 

A Sajtóiroda nyitvatartási rendje: 

2022. december 27.   10.00 – 16.30 

2022. december 28.   09.00 – 18.00 

2022. december 29.   06.45 – 17.00  

 

MINDENKINEK FELHÍVJUK A FIGYELMÉT ARRA, HOGY AZ AKKREDITÁCIÓS HATÁRIDŐ (december 23. 

14 óra) LEJÁRTA UTÁN SENKINEK SEM TUDUNK MÁR AKKREDITÁCIÓT BIZTOSÍTANI. AZ 

AKKREDITÁCIÓS KÉRELMEKET A VIADAL HIVATALOS HONLAPJÁRÓL TÖLTHETI LE MINDENKI. 

A fotósok számára kötelező a munkához a megkülönböztető, láthatósági mellény. Ezeket szintén a 

sajtóirodában lehet felvenni december 27-én 10:00-től 16.30-ig, december 28-án 09:00-tól. A magyar 

kollégák mindezt 5000 Forint, míg a külföldi újságírók 20 euró kaució fejében vehetik át, amit 

december 29-én 16:00 óráig a sajtóirodában kell visszaadni. 

FIGYELEM! EZÚTTAL AZ EGÉSZ ÉVBEN HASZNÁLT HIVATALOS MNASZ-MELLÉNYEK IS ÉRVÉNYESEK, ÁM 

AZOKAT A SAJTÓIRODÁBAN BE KELL MUTATNI. SENKI SZÁMÁRA NEM ÁLL MÓDUNKBAN MELLÉNYT 

ELTENNI, AZOKAT ÉRKEZÉSI SORRENDBEN TUDJUK CSAK BIZTOSÍTANI. 

A sajtóirodában minden kollégának biztosítunk munkalehetőséget, amihez természetesen wifi hálózat 

is a rendelkezésükre áll majd. A felhasználási kódokat a bejelentkezéskor kapja meg mindenki. A 

média munkatársai számára külön parkolót jelölünk ki, amelynek helyszínét az akkreditációs kérelem  



 
 

elbírálását követően a válaszban fogja mindenki megkapni. Mindenkinek felhívjuk a figyelmét, 

kizárólag az kaphat behajtási engedélyt a médiaparkolóba (Boxutca), aki az akkreditációjában 

visszaküldi autója rendszámát. 

A behajtási engedélyeket december 28-án 16 óráig lehet a Hungaroring főbejáratánál lévő 

regisztrációs konténerben lehet átvenni. A nevezett időpont után már nem áll módunkban behajtási 

engedélyeket kiadni. Ennek hiányában nem hajthat be autóval a Hungaroring területére, és nem veheti 

igénybe a média számára létrehozott parkolót, kizárólag a nézők számára kialakított parkolókban 

állíthatja le az autóját.   

Üdvözlettel: 

B. Molnár László (sajtófőnök – Szilveszter Rallye Kommunikáció) 

+36-30/543-3179 


