
Jegy és bérlet árak         

Szeged megyei Jogú Város Közösségi Közlekedési díjszabása 

Jegyárak (érvényes: villamos-, trolibusz-, autóbusz, valamint Szeged közigazgatási határán belül tram-train 
járaton) 

Vonaljegyek  

Elővételben váltott 430 Ft 

Fedélzeten vagy elektronikus úton váltott  500 Ft 

Járművezetőnél váltott 600 Ft 

10 db-os gyűjtőjegy 4.000 Ft 

Időalapú jegyek  

60 perces jegy elővételben váltott 490 Ft 

60 perces jegy fedélzeten vagy elektronikus úton váltott 550 Ft 

24 órás jegy elővételben váltott 1.320 Ft 

24 órás jegy fedélzeten vagy elektronikus úton váltott 1.380 Ft 

72 órás jegy elővételben váltott 2.640 Ft 

72 órás jegy fedélzeten vagy elektronikus úton váltott 2.700 Ft 

Körút napijegy automatából vagy elektronikus úton váltható  660 Ft 

Közterületi fizető parkolási napijegyhez váltható kiegészítő Körút napijegy 440 Ft 

Kedvezményes csoportos tanuló 24 órás jegy  660 Ft/fő 

5/30 napijegy* 4.865 Ft 

 
Bérletárak (érvényes: villamos-, trolibusz-, autóbusz, valamint Szeged közigazgatási határán belül tram-train 
járaton) 

Bérletjegyek  

Általános havi bérlet 8.800 Ft 

30 napos bérlet 8.800 Ft 

Városi bérlet kisgyermekes 5.500 Ft 

Kétheti bérlet 5.280 Ft 

Egyheti bérlet 3.300 Ft 

Városi bérlet éves 96.800 Ft 

Városi bérlet féléves 49.500 Ft 

Városi bérlet negyedéves 25.200 Ft 

Felmutatóra szóló havi bérlet 25.200 Ft 

Városi bérlet tanuló 5.280 Ft 

Városi bérlet nyugdíjas 5.280 Ft 

Szemeszter bérlet (tanuló 5 havi) 26.400 Ft 

A bérletjegyek arcképes vagy – jogszabályban meghatározott – személyazonosság igazolására alkalmas 
okmányhoz vagy kedvezmény igénybe vételére jogosító igazolványhoz kötött, elővételben vagy elektronikus 
úton megvásárolhatók. 
 
A MÁV-START tram-train járatokon forgalmazott termékekről bővebb információ itt. 

Egyéb díjak: 

Bérletigazolványok ára a kiállítási költséggel együtt 150 Ft 

Elrontott vagy megrongálódott bérletek kicserélésének díja 150 Ft 

Visszaváltási díj (a bérlet érvényességének kezdete előtti teljes árú, illetve a 
tárgyhó 15. napjáig történő 50%-os visszaváltásának kezelési díja 

150 Ft 

Az éves, féléves, negyedéves bérleteknél csak az időarányos rész levonásával és kezelési költség 

(visszaváltási díj) felszámolásával lehetséges az érvényesség kezdete utáni visszaváltás. Havi bérleteket a 

társaság tárgyhó 15. napjáig 50%-os áron, visszaváltási díj ellenében vásárolja vissza.    

Érvényes: 2023. január 1.   

https://www.mavcsoport.hu/mav-start/dokumentumok/uj-szemelyszallitasi-uzletszabalyzat-es-az-uzletpolitikai-kedvezmenyek

