
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
64/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelete

a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló
50/1997.(XII.22.) Kgy. rendelet

módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az árak megállapításáról  szóló 
1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) és 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
az  Alkotmány  44/A.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva  az  alábbi 
rendeletet alkotja:

1.§

Az 50/1997.(XII.22.) Kgy. rendelet (továbbiakban: R.) 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7.  §  (1)  Az  utazási  kedvezmények  körét  –  a  kisgyermekes  havi  bérlet  kivételével  –  a 
közforgalmú  személyszállítási  utazási  kedvezményekről  szóló  85/2007.(IV.25.)  Korm. 
rendelet tartalmazza.

(2)  Kisgyermekes  havi  bérlet  igénybevételére  jogosult  az  a  bejelentett  szegedi  lakó-  vagy 
tartózkodási  hellyel  rendelkező  személy,  aki  hatósági  bizonyítvánnyal  igazolja,  hogy 
gyermekgondozási segélyt (GYES) vagy gyermeknevelési támogatást (GYET) vesz igénybe.

(3) A kisgyermekes havi bérletre való jogosultság igazolása a GYES vagy GYET folyósítását 
bizonyító

a) Magyar  Államkincstár  által  kiállított,  1  hónapnál  nem  régebbi  eredeti  hatósági 
bizonyítvánnyal vagy

b) 3 hónapnál nem régebbi megállapító határozattal 
történik.

(4) A szolgáltatók az általuk kijelölt helyeken a jogosultak számára bérletigazolványt állítanak 
ki  a  (3)  bekezdés  szerinti  hatósági  bizonyítványok  vagy  határozatok  alapján.  A 
bérletigazolvány érvényességi ideje a korábbi lejáratú hatósági bizonyítvány vagy határozat 
szerinti lejárati hónap utolsó napjáig, de legfeljebb a bérletigazolvány kiállításától számított 6. 
hónap utolsó napjáig tart.  Az érvényességi idő a bérletigazolványon feltüntetésre kerül.  A 
bérletigazolvány érvényessége – a jogosultság ismételt, (3) bekezdés szerinti igazolása esetén 
– alkalmanként legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható.”

2.§

A R. melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép.

3.§

E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk.
polgármester  címzetes főjegyző



Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 10-én tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.
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a 64/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet melléklete

A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII.22.) Kgy. r. 
melléklete

Szeged Megyei Jogú Város tömegközlekedési díjai
(A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák)

Fajta Ár /Ft/
Vonaljegy
      elővételben váltott 280
      járművön  váltott  és  a  különleges  igényeket 

kielégítő betűjelzéssel ellátott helyi céljáratokon
350

      10 db-os gyűjtőjegy 2650
Napijegy 860
Három napra szóló jegy 2150
Hetijegy 3120
Városi bérlet 
Havi 6200
Kétheti 4600
fénykép nélküli felmutatóra szóló, havi 20.300
Tanuló és Nyugdíjas havi bérlet 2850
Kisgyermekes havi bérlet 2850

Egyéb díjak:
Bérletigazolványok ára a kiállítási költséggel együtt:        150
Elrontott vagy megrongálódott bérletek kicserélésének díja:        150
A bérlet érvényességének kezdete előtti teljes áru, illetve a 

tárgyhó 15-ig történő 50 %-os visszaváltásának kezelési díja:        150

A havi bérletek árának figyelembevételével több hónapra érvényes bérlet is kiadható. 
Városi teljes árú havi bérletből kedvezményes áron adható ki:

Fajta Ár /Ft/
negyedéves bérlet 18.100

féléves bérlet 36.200

éves bérlet 68.200

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, 
pótdíjat köteles fizetni.
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A pótdíj mértéke /Ft/:
helyszínen  és  3  munkanapon  belül  történő  fizetés 
esetén

6.000

30 napon belül történő kiegyenlítés esetén 10.500

30 napon túli kiegyenlítés esetén 23.500

Bérletbemutatási és kedvezményes utazási jogosultság igazolási pótdíj: 800 Ft.
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