
7 A menetidő forgalomtól függően változhat.
/ The running times may change because of the traffic.
Érvényesség / Validity: 2019. 09. 02. - 
Indulási időpontok ettől a megállótól. / Departure times from this stop.

0' Gyermekkórház

1' Csanádi utca

2' Torontál tér (P+R)

3' Széchenyi tér

4' Mikszáth Kálmán utca

5' Mars tér (Attila u.)

6' Londoni krt.
(Bakay Nándor u.)

7' Huszár utca

8' Mura utca

9' Vásárhelyi P.u.
(Bakay Nándor u.)

10' Bakay Nándor utca

Óra / 
Hour Munkanapokon / Working days Hétvégéken és ünnepnapokon / 

Weekends and holidays

6 06:30 06:50
7 07:05 07:20 07:35 07:50
8 08:05 08:20 08:35
9

10
11
12
13
14 14:08 14:23 14:43
15 15:03 15:23 15:43
16 16:03 16:23 16:43
17 17:03 17:23 17:43
18 18:03

Alacsonypadlós járat / Low floor service Akadálymentesített megálló / Barrier-free stop



Utasszállító ki- és bevonuló járatok 
/ From and to the depot

VILLAMOSOK / TRAMS TROLIBUSZOK / TROLLEYBUSES
JÁRAT 
/ LINE ÚTVONAL / ROUTE INDULÁSI IDŐ  

/ DEPARTURE TIME
JÁRAT 
/ LINE ÚTVONAL / ROUTE INDULÁSI IDŐ  

/ DEPARTURE TIME

X2 Pulz u. – Európa liget 3:48, 4:08, 4:28 X8 Körtöltés utca – Makkosház 4:05, 4:10, 4:15, 
4:30, 4:35, 4:45

X2 Európa liget – Vásárhelyi P. u. 0:05, 0:25 X8 Makkosház – Körtöltés utca 22:35, 23:05, 23:10, 
23:30

X4 Pulz u. – Anna-kút – Tarján 
(Anna-kúti átszállással)

4:05, 4:15, 4:25, 
4:30, 4:45 X7 Körtöltés utca – Bakay N. 

utca

munkanapokon 4:40, 
5:53, 6:13  
hétvégén 5:00

X3
Pulz u. – Anna-kút  
– Vadaspark 
(Anna-kúti átszállással)

4:20 X7 Bakay N. utca – Körtöltés 
utca 22:40

X3 Vadaspark – Anna-kút  
– Vásárhelyi P. u. 18:06 X10

Körtöltés utca – Rókusi krt. – 
Csongrádi sgt. – Brüsszeli krt. 
– Szilléri sgt. – Budapesti krt.  
– Tarján, Víztorony tér  
(a járatok a „Berlini krt.” megállóhelyen 
NEM állnak meg)

4:13, 4:33

X4 Tarján – Anna-kút  
– Vásárhelyi P. u. 22:00, 22:40, 23:00 X10

Tarján, Víztorony tér – 
Budapesti krt. – Szilléri sgt.  
– Brüsszeli krt. – Csongrádi 
sgt. – Rókusi krt. – Körtöltés u.

23:50

X4 Kecskés – Anna-kút  
– Vásárhelyi P. u. 23:00 X9 Vértói út – Körtöltés utca 22:45, 23:20

 A megfigyelés célja a társaság által üzemeltetett járművek és 
berendezéseik, továbbá az utasok, valamint a társaság munka-
vállalói és megbízottai életének, személyének, testi épségének és 
vagyontárgyaik védelmének biztosítása, terrorcselekmény és köz-
veszély okozás megelőzése, balesetek, illetve szabálysértések és 
bűncselekmények utólagos kivizsgálásának elősegítése.
 A felvételeket kizárólag bíróságok és hatóságok, illetve a törvény 
által erre feljogosított személyek ismerhetik meg. Az a személy, 
akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti, a rögzítéstől 
számított 15 napon belül a Szegedi Közlekedési Kft ügyvezető 
igazgatójának (cím: 6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8.) címzett, a jogát 
vagy jogos érdekét igazoló írásbeli kérelmében kérheti, hogy a kép-
felvételt annak kezelője ne semmisítse meg, vagy ne törölje. Ha 
ilyen nem történik, a rögzített felvételeket 15 nap elteltével töröl-
jük. Ha Ön ezen a területen tartózkodik, azzal hozzájárulását adja a 
felvételek elkészítéséhez és a fentiek szerinti továbbításához.,

The purpose of the surveillance is to ensure the physical integrity 
of the company’s empoyees, safety of all equipments and vehicles 
operated by the company, as well as that of the passengers, em-
ployees and agents of the company, to prevent acts of terrorism and 
public danger, to facilitate the follow-up of accidents and offences.
Records may only be treated by courts and authorities, as well as 
people authorized by law. Anyone whose right or legitimate interest 
is affected by the the recording, may request the destruction of it 
from the director of the company (HU6720, 4-8 Zrínyi street, Sze-
ged) via written, official request within 15 days from the recording. 
In any other case, recordings are destructed in 15 days. By staying in 
this area everyone accepts the treatment of the recordings.

Szegedi Közlekedési Kft által üzemeltetett és kamerával megfigyelt terület. 
/ Area operated and surveilled by Szeged Transport Company.

A kerékpár jelzéssel ellátott járműveken / Only vehicles marked with bicycle sticker

Kivéve munkanap/Except working day

600-830 1300-1700

Ügyfélszolgálati iroda 
/ Customer Service:  
6720, Szeged,  
Deák Ferenc u. 31. 

Nyitva tartás / Open:  
Hétfő - Péntek  
/ Monday - Friday: 7.45 - 17.00,  
Szombat, Vasárnap 
/ Saturday, Sunday: Zárva / Closed

Zöld szám / Phone: 
80/820-500  
E-mail: kapcsolat@szkt.hu  
www. szkt.hu


