
Tájékoztató Szeged helyi közösségi közlekedésben a határozott időre szóló „este 6 után 
jeggyel” történő utazás, „időalapú jegy” felhasználási rendjéről. 

 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szeged helyi közösségi közlekedésben bevezette és 

rendszeresítette az „időalapú jegyet” (elővételben váltott menetjegy, kedvezményes menetjegy (10 db-os gyűjtőjegy), 

járművön váltott járművezetői jegy, fedélzeti menetjegy, mobil alkalmazás során vásárolt menetjegy), amely a Szeged 
Napja Ünnepségsorozat alkalmával 2022. május 13. üzemkezdet és május 22. üzemzárás között, valamint a 
Szegedi Szabadtéri Játékok előadásai estéjén vagy az „esőnapon” vehető igénybe.  
Az „időalapú jeggyel” 18:00 órától másnap reggel 6:00 óráig korlátlan átszállással lehet utazni bármely Szeged 
helyi közösségi közlekedésben meghirdetett járaton. Az „időalapú jegy” felhasználásának és érvényességének 
feltétele, hogy a menetjegy (elővételben váltott menetjegy, kedvezményes menetjegy (10 db-os gyűjtőjegy), járművön 

váltott járművezetői jegy vagy fedélzetei menetjegy, illetve mobil alkalmazás során váltott menetjegy) ) a Szeged Napja 
Ünnepségsorozat időszakában, valamint a Szegedi Szabadtéri Játékok előadásai estéjén vagy az „esőnapon” 
18.00 óra után a jármű fedélzetén lévő automata jegykezelővel, azaz időpecséttel kerüljön érvényesítésre. 
Kivételt képez a jegyérvényesítési kötelezettség alól a fedélzeti jegykiadó automatából vásárolt menetjegy, 
mert a vásárlás során a jegy kiadásakor már érvényesítésre kerül, így újbóli érvényesítése nem szükséges. 
Az alábbi időszakban esetlegesen üzemeltetett 91E, 92E, 93E, 94, E jelzésű éjszakai járatokra a kedvezmény nem 
érvényes. 

Az akcióval érintett események időpontja: 

SZEGEDI BORFESZTIVÁL - SZEGED NAPJA ÜNNEPSÉGSOROZAT 
2022.05.13 - 2022.05.22. 

 
SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK IDŐPONTJAI: 

 
Tisztelt Utazóközönségnek kellemes utazást, a Szegedi Szabadtéri Játékok előadásain résztvevő nézőknek 
nagyon jó szórakozást kívánunk! 
 

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (Koordinátor) 
 

Szegedi Közlekedési Kft.    VOLÁNBUSZ Zrt. 

Dóm tér:   Újszegedi Szabadtéri színpad: 

2022.07.01 - 2022.07.02.   2022.06.22. 

esőnap: 2022.07.03 - 2022.07.04.    

   2022.06.24 - 2022.06.25. 

2022.07.08 - 2022.07.09.   esőnap: 2022.06.26. 

esőnap: 2022.07.10 - 2022.07.11.   
 

2022.07.15 - 2022.07.16.   2022.07.06. 

esőnap: 2022.07.17 - 2022.07.18.   
 

   2022.07.20. 

2022.07.29 - 2022.07.30.   
 

esőnap: 2022.07.31 - 2022.08.01.   2022.07.22 - 2022.07.23. 
   esőnap: 2022.07.24. 

2022.08.12 - 2022.08.14.    

esőnap: 2022.08.15 - 2022.08.17.   2022.08.06. 
   esőnap:2022.08.07. 

2022.08.18 - 2022.08.20.    

esőnap: 2022.08.21 - 2022.08.23.  
 2022.08.10. 

  
 

 

  2022.08.17. 

  
 

  
 

2022.08.19 - 2022.08.20. 
  

 
esőnap: 2022.08.21. 


