
TÁJÉKOZTATÓ

Menetjegyek - elővételben váltott vonaljegy............................................................................................................ 430,-Ft 
- a járművezetőnél váltott, és a különleges igényeket kielégítő, 
. betűjelzéssel ellátott, helyi céljáratokon  .......................................................................................... 600,-Ft 
- elektronikus úton, fedélzeti jegykiadó automatából váltott menetjegy, és a különleges igényeket kielégítő, 
. betűjelzéssel ellátott, helyi céljáratokon  .......................................................................................... 500,-Ft 
- Kedvezményes vonaljegy (10 db-os gyűjtőjegy tömb)................................................................. 4.000,-Ft 
        (A tömb csak egyben vásárolható meg. Utazásra csak a leválasztott és érvényesített jegy jogosít) 

. A tárgyév december 31-ig vásárolt jegyek a tárgyévet követő év december 31-ig használhatók fel. A fel nem használt 
kedvezményes menetjegyek a tárgyévet követő év december 31-ig az értékkülönbözet megfizetésével becserélhetők. 

Időalapú jegyek: 

Elővételben, vagy földi-fali jegykiadó automatából megváltva: 
- 60 perces jegy ................................................................................................................................... 490,-Ft 
- 24 órás jegy .................................................................................................................................... 1.320,-Ft 
- 72 órás jegy  ................................................................................................................................... 2.640,-Ft 

Jármű fedélzetén a fedélzeti jegykiadó automatából, vagy elektronikus úton megváltva:
- 60 perces jegy ................................................................................................................................... 550,-Ft 
- 24 órás jegy .................................................................................................................................... 1.380,-Ft 
- 72 órás jegy  ................................................................................................................................... 2.700,-Ft 

A tárgyév december 31-ig vásárolt időalapú jegyek a tárgyévet követő év december 31-ig érvényesíthetőek. 

-Kedvezményes csoportos tanuló 24 órás jegy, az „Utazási feltételekben” rögzített eljárási rend érvényes  660,-Ft/fő 

Napijegyek: 

Szolgáltató automatáiból, vagy elektronikus úton megváltható érvényesített jegy: 
- Körút napijegy .................................................................................................................................. 660,-Ft 
- Közterületi fizető parkolás napijegyhez váltott kiegészítő Körút napijegy ...................................... 440,-Ft 
- 5/30 napijegy ................................................................................................................................. 4.865,-Ft 

Városi bérletjegyek: 

Egyheti bérlet (érvényes: a vásárláskor megjelölt 7 egymást követő napra)  ................................................... 3.300,-Ft 
Kétheti bérlet (érvényes: a vásárláskor megjelölt 14 egymást követő napra)  ................................................. 5.280,-Ft 
30 napos bérlet (érvényes a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0.00 órától a következő hónap 
ugyanazon naptári napját megelőző nap 24.00 óráig.) ....................................................................................... 8.800,-Ft 
Általános havi bérlet .....................................................................................................................................  .. 8.800,-Ft 
Tanuló, és Nyugdíjas havi bérlet  .............................................  ..................................................................... 5.280,-Ft 
Kisgyermekes havi bérlet ................................................................................................................................ 5.500,-Ft 
Felmutatóra szóló havi bérlet (fénykép nélküli) ........................................................................................... 25.200,-Ft 
Szemeszter bérlet (tanuló bérlet 5 havi)  ...................................................................................................... 26.400,-Ft 

Kedvezménnyel árusított bérletjegyek: 

Negyedéves városi bérlet ............................................................................................................................... 25.200,-Ft 
Féléves városi bérlet ....................................................................................................................................... 49.500,-Ft 
Éves Városi bérlet .......................................................................................................................................... 96.800,-Ft 

A Szeged helyi közöségi közlekedés eszközein érvényes értékszelvények, utazási igazolványok érvényesek, 
a vasút-villamos (TT=Tram-Train) Szeged vasútállomás és Szeged, Rókus vasútállomás megállóhely között. 

Szeged helyi közösségi közlekedés eszközein érvényes Szeged - Algyő - Hódmezővásárhely vasút-villamos 
TT kombinált értékszelvényekről további információk érhetők el a: www.mavcsoport.hu oldalon, 
valamint a MÁV-Start értékesítési helyein. 

Szeged helyi közösségi közlekedés járművein, jogszerűen az utazási feltételek betartásával utazó Utas 
az utazás során bekövetkezett 

A megvásárolt bérlet, érvényességének kezdete előtt teljes árban, valamint a városi teljes árú („Általános”) 
havi bérlet a tárgyhó15-ig, 50 %-os árban, külön kezelési díj fizetése mellett visszaváltható. 
Az érvényesség kezdetét követően (az „Általános” havi bérlet kivételével), semmilyen fajtájú bérlet nem 
váltható vissza, kizárólag az elrontott, vagy megrongálódott bérletek - érvényességi időn belüli - 
kicserélésére van lehetőség, külön kezelési díj fizetése ellenében. Az elveszített, ellopott bérlet pótlása 
nem lehetséges. A fent említett visszaváltás és csere kezelési díja, valamint a bérletigazolványok ára a 
kiállítási költséggel együtt: ..................................................................................................................... 150,-Ft 

Értékkülönbözet megfizetése mellett a következő jegyek cseréje lehetséges: 

- az egyheti arcképes bérletjegy érvényessége végéig, az egyheti arcképes bérletjegyen feltüntetett kezdő-
napjával érvényes kétheti arcképes bérletjegyre vagy 30 napos arcképes bérletjegyre cserélhető. 

- a kétheti arcképes bérletjegy érvényessége végéig, a kétheti arcképes bérletjegyen feltüntetett kezdőnap-
jával érvényes 30 napos arcképes bérletjegyre cserélhető. 

Kutyaszállítás: 
Az „Utazási feltételekben” rögzített eljárási rend érvényes. 

PÓTDÍJ: 

Aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal utazik, illetve valamilyen kedvezményt 
jogosulatlanul vesz igénybe, kutyát külön érvényes vonaljegy, vagy bérlet nélkül szállít, továbbá, aki csomagként, 
kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be a járműbe, valamint, ha az utas vagy az általa szállított kézipoggyász, 
vagy élő állat bepiszkítja a járművet, illetve az „Utazási Feltételek” - et egyéb tekintetben nem tartja be, az alábbi 
összegű pótdíjat köteles fizetni: 
Helyszínen és 8 naptári napon belül történő fizetés esetén ........................................................................... 8.800,-Ft 
30 napon belül történő kiegyenlítés esetén ................................................................................................... 14.500,-Ft 
30 napon túli kiegyenlítés esetén ................................................................................................................... 32.000,-Ft 
Amennyiben az utas - az ellenőrzés időpontja előtt vásárolt- érvényes bérlettel rendelkezik, vagy kedvezményes 
utazásra jogosult, de a bérletet az ellenőrzésnél felmutatni, illetve a kedvezményes utazási jogosultságot igazolni nem 
tudja, vagy kitöltetlen, illetve ceruzával kitöltött bérlettel utazik, úgy az ellenőrzést követő naptól számított 8 naptári 
napon belül, az ellenőrzéssel megbízott Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Közlekedésszervezés 
irodájában (Szeged, József Attila sgt. 39.) történő bérletbemutatás, vagy jogosultság igazolás esetén 1.200,-Ft. 
bérletbemutatási, illetve jogosultság igazolási pótdíjat köteles fizetni, mely összeg kiegyenlítésével mentesül a fenti, 
magasabb összegű pótdíj megfizetési kötelezettsége alól. 

Jegyek: 

        A 2023.            január 01-től érvényes, Szeged helyi, közösségi közlekedési díjakról. 
(az árak 21,26% ÁFA-t tartalmaznak) 




